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És tot un honor arribar a ser prior de la Congregació dels Dolors. 

Permeteu-me unes refl exions sobre el que ha representat per a mi, fi ns avui la 
fes� vitat de la Mare de Déu dels Dolors.

Començaré amb un breu recorregut des de pe� t, així com les experiències que 
la meva mare, la � eta “Lolita” i la meva germana em van fer viure i reviure 
any darrera any, des que vaig poder entendre el seu signifi cat. Elles em feien 
de mare i em recordaven sempre la importància i la confi ança que per a elles 
representava la Mare de Déu a la seva vida, pilar de les seves creences religio-
ses. També vull fer esment al meu pare en Lluís “Sabonaire”, que ho vivia d’una 
altra manera, acompanyant amb el seu saxo la Verge per fer més lluïda la festa, 
i recordo com si fos ara mateix que un mes abans ja preparava les par� tures i 
les canyes perquè havia de sonar molt bé la “Moníssima”.

Tot això era molt important, però el meu caràcter extraver� t em portava a 
mirar i admirar els Manaies dins els actes de la celebració de la setmana dels 
Dolors, jo no entendria la Congregació sense els Manaies i els Manaies sense la 
Congregació, i per això vaig col·laborar amb una bona colla d’amics i companys 
a refer el maniple, i en el qual vaig par� cipar durant molts anys acompanyant a 
la Mare de Déu tocant el bombo.

Et vas fent gran i les mirades cada vegada són més àmplies en tots els aspectes 
de la vida. No pensava que em tornaria implicar en la festa d’ençà que vaig 
deixar els Manaies, però enguany han estat del tot sorprenents per a mi mateix 
els sen� ments que brollen del meu cor i de la meva ment.

Vull acabar demanant a la Mare de Déu que ens deslliuri de tres sen� ments 
que ens poden destruir la vida: la ira, l’orgull i l’odi; de tres creences que mai 
podem perdre: la fe, l’amor i l’esperança; de tres qualitats que no ens poden 
faltar: la humilitat, la sinceritat i l’amistat; i de tres conductes de convivència: 
el respecte, el compromís i els valors.

Gràcies Verge dels Dolors i Mare Nostre que amb devoció et venerem, interce-
deix per a tots nosaltres.

Josep Miquel Montserrat Font
Prior 2023

Salutació del Prior



No és el primer cop que � nc el privilegi d'escriure a la Verge dels Dolors. Ho 
vaig fer quan tenia disset anys i ho vaig tornar a fer als vint-i-set. Aleshores 
em va ajudar a escriure-li aquelles senzilles paraules la devoció viscuda des 
de sempre a casa. Recordo de pe� ta quan amb la mare anàvem de visita a la 
capella. Quantes preguntes que em feia i com m'impactava aquella afl icció al 
rostre de la Verge.

De més joveneta vivia la tradició com una festa. Amb les amigues no ens la po-
díem perdre de cap manera. Més endavant la vaig poder gaudir amb tendresa 
quan l'àvia Càndida i la � eta Lolita van fer de priores i aquest any amb emo� vi-
tat veient a la mama i al � et fent de priors.

Els anys han anat passant i cada cop he notat més a prop a la Verge. He pro-
curat transmetre a les meves fi lles el meu sen� ment de fe i de complicitat tal 
com la sento. Sen� r-se acompanyada d'esperança, de valen� a i de gra� tud és 
una bona opció de vida.

Amb la Congregació dels Dolors, la parròquia, el prior i la priora, els sagristans 
i les sagristanes, els que hi posen mans i hores, els espectaculars manaies i 
tot el poble d'Amer, s'aconsegueix una setmana dels Dolors que és l'orgull de 
qualsevol amerenc.

Com cada any trauran a la Verge de la seva capella habitual. La guarniran amb 
les millors gales i l'envoltaran de fl ors i de desitjos en forma d'espelmes. El seu 
rostre de suplici, amb llàgrimes als ulls i en el seu cor set espases punyents la 
con� nuaran mantenint ferma, i al cantó de qui la vulgui escoltar. No és fàcil 
en els temps que vivim. En prou feines ens escoltem els uns als altres. Però la 
Verge és pacient, com totes les mares, i així restarà esperant com sempre sense 
res a canvi.

L'acte principal, la solemne processó. Un acte on li mostrem amb humilitat i 
amb devoció la nostra es� ma i el nostre agraïment.

Alguns ho faran caminant, altres des de les seves fi nestres, altres des de la llu-
nyania obligada i altres des de la seva ànima allà on es trobi.

Però tots plegats, orgullosos, viurem una gran manifestació de religiositat po-
pular, on la tradició i l'espiritualitat caminaran plegades per venerar l'amor, la 
força, la il·lusió i l'esperança en un futur millor que la Verge com a mare ens 
dona cada dia.

Marta Cullell Font

La Verge dels Dolors





S’acosta la Setmana dels Dolors i,  ens trobem a les portes de celebrar la nostra 
Festa de la manera tradicional.

La Setmana dels Dolors és un dels moments més assenyalats del calendari del 
poble, i des de la Venerable Congregació de Nostra Senyora dels Dolors d’Amer 
us animem a par� cipar en tots els actes que se celebraran per tal de rendir 
l’homenatge que es mereix la nostra Verge dels Dolors. Reprendrem amb mol-
ta il·lusió les esperades processons del Divendres dels Dolors i del Divendres 
Sant, encapçalades pel nostre maniple de Manaies, i l’Entrada de Congregants. 
Ja com l’any passat, se celebraran la Corona i Missa a la Mare de Déu cada dia.

Esperem tenir una festa ben lluïda, i que la Setmana dels Dolors torni a brillar 
amb llum pròpia, i amb la Verge dels Dolors acompanyada de ciris i l’escalf de 
tots.

Bona Setmana dels Dolors!

La Junta

Salutació de la Junta



Prior i Priora: 
JOSEP MIQUEL MONTSERRAT FONT i 
M. MERCÈ MONTSERRAT FONT

Vice-Prior/a:
JOAQUIM DOMÈNECH BAGUÉ i 
TERESA COMADIRA SOLER  

Sagristans:
MARC CARBONÉS ALFARO i 
ORIOL SAMBLAS CLUSELLS

Sagristanes:
ANNA SELLABONA CULLELL i 
MARTINA SELLABONA CULLELL

Secretari:
LLORENÇ CULLELL PUIG

Tresorera:
M. DOLORS MOLAS FÀBREGAS

Vocals:
LURDES CASACUBERTA SAU
MARIA PILAR CASAS OLIVERAS
LLORENÇ FERRÉS PLANELLA
PERE FONT VILARDELL
M. ASSUMPCIÓ MOLAS CODINA
M. ASSUMPCIÓ NOGUER ROCA
JOAN OLIVER VICENÇ
JOAN SANAHUJA TIMONET
MARGARITA MADEO CULLELL
TONI ROMERO RUANO

Representació Manaies: 
ALBERT SAU PICAÑOL i LLORENÇ BARRET RAMOS

Prior i Priora, 2022

Nova Junta de la Venerable 
Congregació de N. S. dels Dolors



Enriqueta Pujades Moner
Francisca Lopez Juncá
MN. Enric Bahí Regincós
Enric Jou Rabionet
Rosa Carbonés Carbonés
Carme Iglesias Julià
Dolors Panosa Ferran PRIORA 2003
Xavier Puigdemont Oliveras PRIOR 1999
Montserrat Font Vilardell
Mª Àngels Clusells Cicres PRIORA 2011
Joaquim Blanquera Junquera PRIOR 2011
Carme Padrosa Colom 
Glòria Costa Planella PRIORA 2019
Joan Rabionet Planella
Maria Oller Viñoles
Maria Pujol Corominola PRIORA 1999

Júlia Clermont Trias PRIORA 2014
Francesc Clarà Freixa PRIOR 1997
Joan Rabasseda Llapart
Josep Puigdemont Oliveras
Teresa Batlle Crosas PRIORA 2004
Miquel Cullell Campasol
Júlia Domènech Jordà
Francesc Senciales Serrat
Anita Casadellà Casas
Pilar Oller Viñolas
Maria Roura Pujolràs
Rosa Bagué Casadellá
Montserrat Casellas Vila
Josep Junquera Fusellas PRIOR 2016
Joan Parés Clarà

Entrada de Congregants 2022

Congregants Difunts (2018, 2019, 2020,2021 i 2022)

- EMILY SOFIA CASTILLO RAUDALES
- QUIRZE JUNQUERA SERRAT
- JÚLIA GONZÁLEZ CARBONÉS
- ARLET TERMENS ARRONDO
- MIREIA CORNET TORRENT
- CARLA REPULLO SITJES

- AINHOA PUJOLRÀS OSUNA
- IONA RICH CULLELL
- PAU GÜELL BARCONS
- CARLOTA RODRÍGUEZ SERRA
- RAMONA BOSCH CASAS



Dilluns dia 27 i Dimarts dia 28 de març

A les 7 de la tarda, a la Capella dels Dolors Corona a la Verge, Missa, refl exió i 
cant dels goigs.

Dimecres dia 29 de març

A les 7 de la tarda, a l’Església Corona a la Verge, Missa, refl exió i cant dels goigs. 
Aquests primers tres dies de la setmana ens acompanyaran amb les seves re-
fl exions les senyores, Carme Casacuberta, Imma Rodríguez i Carme Marcó.
La Junta agraeix la seva col·laboració.

Dijous dia 30 de març

A 2/4 de 8 de la tarda, a l’Església, Corona a la Verge, i celebració comunitària 
de la penitència amb absolució individual.
Ofrena a la Verge del Maniple de Manaies de la Congregació i cant dels goigs.
A les 9 de la nit, portada dels Pendons a casa del Prior i la Priora per part de la 
Junta amb acompanyament del Maniple de Manaies de la Congregació.

Divendres dia 31 de març “FESTA DELS DOLORS”

A 2/4 de 5 de la tarda, amb l’Agrupació Musical, la Junta acompanyarà el Prior 
i la Priora a l’Església, per començar els actes de la tarda.
A les 5 de la tarda, entrada de Congregants.
A 2/4 de 6 de la tarda, Missa cantada pel Cor Parroquial, concelebrada per 
Mossèn Josep M. Castellà i Mossèn Ignasi López. 
A les 9 de la nit, acompanyament del Prior i la Priora a l’Església per part de la 
Junta i els Manaies per començar la Processó.
A 2/4 de 10 de la nit, inici de la solemne Processó penitencial amb l’acompa-
nyament Manaies de Blanes i els Manaies de la nostra Congregació, Agrupació 
Musical i el Cor Parroquial.

Programa d’Actes



Plaça del Mones� r, carrers: Borrell ll, Sant Benet, Lluís el Pietós, d’Olot i Plaça 
de la Vila, carrers: Àngel Guimerà, Girona, Joan Fontàs, Abat Vilafreser i Plaça 
Sant Miquel, carrer Nou, Passeig del Firal, Mossèn Cinto Verdaguer i Rambla 
Mones� r.

I� nerari del Divendres dels Dolors
Divendres dia 31 de març, a 2/4 de 10 de la nit



A la Plaça de la Vila hi haurà la lectura d’una oració, i el Cor Parroquial interpre-
tarà l’Stabat Mater i el Parenostre, acabarem amb les tres salutacions per part 
del Prior a la Verge, amb el Pendó de la Congregació. 

Una vegada acabada la processó, els nostres Manaies, faran com de costum, 
unes fi gures a la Plaça de la Vila.

La Junta, agraeix l’esforç i voluntat per acompanyar-nos en aquesta diada dels 
Dolors, tant al Cor Parroquial, com a l’Agrupació Musical als Manaies de Blanes 
als Manaies de Les Planes per la seva col·laboració amb l’equipament i al nos-
tre Maniple de Manaies.

Dissabte dia 1 d’abril
A les 6 de la tarda,
CONCERT A CÀRREC DE
Laura Simó i Nito Figueras
Laura Simó és una de les cantants més respectades i conso-
lidades del panorama musical, i Nito Figueras un dels pia-
nistes i arranjadors més reclamats i prolífi cs del nostre país.

L’any 2016, les seves trajectòries ar� s� ques confl ueixen. A 
par� r d’aquell moment entre els dos ar� stes s’estableix una 
complicitat musical i personal que deriva en la formació del 
duet LAURA SIMÓ I NITO FIGUERAS, un projecte en què la 
veu de la Laura i el piano de Nito s’uneixen per versionar, en clau ín� ma, temes dels seus 
herois musicals. La química musical que s’estableix a l’escenari entre els dos intèrprets dona 
com a resultat un espectacle ple de màgia i complicitat

A les 8 del vespre, Missa en memòria dels congregants difunts.

Divendres dia 7 d’abril “DIVENDRES SANT”

A 2/4 de 10 de la nit, inici de la processó amb assistència de la Junta de la 
Congregació dels Dolors, amb l’acompanyament del Maniple de Manaies de la 
Congregació i de l’Agrupació Musical d’Amer.

Felicitem a tothom per la nombrosa assistència a la processó en aquests dar-
rers úl� ms anys on hem traçat un nou recorregut el qual sembla que ha � ngut 
una bona acceptació.

Us emplacem novament a par� cipar en silenci i recolliment.
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Plaça del Monestir, carrers: Borrell ll, Sant Benet, Lluís el Pietós, d’Olot i Plaça 
de la Vila, carrers: Àngel Guimerà, Girona, Joan Fontàs, Abat Vilafreser i Plaça 
Sant Miquel, carrers: Sant Miquel, Plaça de la Vila, Sant Benet i Plaça del 
Monestir.

I� nerari del Divendres Sant
Divendres dia 7 d’abril, a 2/4 de 10 de la nit



Monument de la Capella de 
Nostra Senyora de Pietat



Venda de Ciris i Objectes Religiosos

Dimecres dia 29 de març: de les 5 a les 7 de la tarda
Dijous dia 30 de març: de les 5 a les 7 de la tarda

Divendres dia 31 de març:
De les 9 del ma�  a la 1 del migdia i de les 4 de la tarda a 2/4 de 10 de la nit

Divendres dia 7 d’abril: De les 9 del ma�  a la 1 del migdia

Setmana Santa març 2023

Horari de celebracions a la nostra Parròquia

Dia 2, Diumenge de Rams, a les 11.30 h: BENEDICCIÓ DE RAMS 
a la Plaça del Mones� r i tot seguit MISSA DOMINICAL

Dia 6, Dijous Sant, a les 19.00 h: MISSA DEL SANT SOPAR
Dia 7, Divendres Sant, a les 11.00 h: VIACRUCIS

a les 19.00 h: CELEBRACIÓ DE LA CREU
a les 21.30 h: PROCESSÓ PENITENCIAL



Exposició del 6è Concurs de Dibuix i Pintura 
dels alumnes de l’escola Gaspar de Queralt

INAUGURACIÓ
Diumenge 1 d’abril a les 12.15 h (sor� da d’Ofi ci)

Sala exposicions “CAN TERME”

Exposició dibuixos de l’Escola Gaspar de Queralt 
de la Setmana dels Dolors, Manaies i Setmana Santa d’Amer.

Dia: 7 i 9 d’abril de 12.15 a 14.00 h

Mar�  Bruguer. 1r curs

6è Concurs de Dibuix i Pintura
TEMA: Setmana dels Dolors, Setmana Santa i Manaies

Par� cipat pels alumnes de l’Escola Gaspar de Queralt.

Mar�  Bruguer. 1r curs



Basma Jofri. 2n curs

Pau Carreras. 3r curs



Omaima Jofri. 4t curs

Carla Delgado. 5è curs A



Des de la Congregació dels Dolors us agraïm a la direcció 
i professorat del col·legi Gaspar de Queralt 

la vostra predisposició a par� cipar-hi.

Lluís De Haro. 5è curs B

Oriol Sidera. 6è curs



NOTES:

Si desitgeu ésser Prior/Priora, Sagristà/Sagristana, us agrairem ho comuni-
queu a algun membre de la Junta. Moltes gràcies.

Durant la Setmana dels Dolors, a l’entrada de l’Església, hi haurà exposada 
la llista de tots els Congregants. En cas d’haver-hi alguna errada, feu-nos-ho 
saber.

La par� cipació a la processó, s’ha de fer en silenci i respecte.

Us recordem no aparcar vehicles per on ha de passar la processó.

La Junta, agraeix a totes les persones que ens han ajudat a organitzar la Festa 
dels Dolors, ja sigui col·laborant, o en forma de dona� us, com també la seva 
par� cipació als actes programats.

També fem extensiu l’agraïment a en� tats, empreses i cases comercials, així 
com a la Josefa Lanchas, en Josep Rovira i a en Joan López.

Si algú està interessat a rebre la imatge de la Verge del Dolors a casa seva, 
només ho ha de sol·licitar a la Junta.

Flors als monuments de la Verge i del Sant Crist

Any rere any, us demanem la vostra contribució per tal d’embellir 
la imatge de la nostra Verge dels Dolors.
Quin goig al entrar a l’Església i veure la Verge embolcallada de 
fl ors que l’acompanyen i l’acaronen. 
Confi em que enguany, i gràcies a la vostra generositat, tornarem a 
veure aquesta estampa tan bonica.
Moltes gràcies a tots els que hi col·laboreu.



Manaies d’Amer

Vespres plens de tradició
Com les orenetes tornen cada any pels vespres de primavera, també ho fan el 
repic de les llances i el silenci trencat a ritme de tambors.
La tradició i la fe amalgamen il·lusions d’infància i costums centenàries pels 
carrers de la nostra vila. Al Mones� r d’Amer refl exes brillants, daurats i verme-
llosos, marquen la sor� da d’una Setmana Santa que ens és pròpia i que trobem 
única. De nit, encara fa fred a fora, però no el sen� m pas als nostres cors, de-
vots d’aquesta Vila i de la Verge dels Dolors.

Escoltarem de nou el crit de “Tots a una!”, el so caracterís� c dels Manaies en-
capçalant un reguitzell de vilatans que formiguegen els carrers del poble amb 
la llumeta dels ciris, plens de respecte.
I passen els anys i seguim veient la gent pregar en recollida devoció, infants 
embadalits pels rostres imponents, nens i nenes que han de ser els manaies 
del demà.
Els Manaies d’Amer estem convençuts que representem una tradició que no 
ens pertany de forma individual, ni als membres del Maniple ni a cap en� tat o 
òrgan de govern que ens envol� . Som senzillament dipositaris d’una tradició 
amb majúscules, que desitgem perduri molt més enllà del que nosaltres veu-
rem. En tot cas, això només depèn de tots els que es� mem Amer.



Els Manaies ens hi deixem la pell, afi nant els prepara� us any darrera any, però 
hi ha moltes persones anònimes d’aquestes contrades que ens hi ajuden, que 
cusen ves� ts, que broden capes, que recullen i ordenen el material, que par-
� cipen desinteressadament en fer les nostres ac� vitats més lluïdes, i el llarg 
etcètera de tasques que fan realitat la nostra tradició. Totes aquestes persones 
mereixen l’agraïment des d’aquest altaveu.
No voldria acabar sense també donar les gràcies, de manera ben pública i for-
mal, als Manaies de Blanes que aquest any ens acompanyaran durant la Pro-
cessó del Divendres dels Dolors, fent-la encara més esplèndida.

Gràcies, com no, a totes les persones que són i han sigut Manaies d’Amer. Totes 
han fet un treball impagable per la riquesa cultural d’Amer i les seves tradici-
ons. Ens sen� m molt orgullosos de cadascuna d’elles.
Finalment, un record pels Manaies que ja no són entre nosaltres i una afectu-
osa felicitació al prior d’enguany, en Josep Miquel Montserrat, cèlebre manaia 
i part viva d’aquesta història.
Us desitgem una sensacional Setmana Santa.
Visca els Manaies!!!

Josep Maria Gascón
Manaies de la Venerable Congregació dels Dolors d’Amer  



L’Associació Manaies de Blanes va ser fundada l’any 2001 per a recuperar la 
presència dels manaies a les nostres processons.
Dijous Sant amb el canvi de capità i Divendres Sant a la Processó del Silenci. 
Som també l’associació que va tenir la primera capitana manaia.
També comptem amb els Manaies Iuniores, creats ara fa cinc anys, un grup de 
nens i nenes d’entre sis i setze anys que par� cipen també el Divendres Sant en 
una cercavila pels carrers de Blanes.
La nostra ves� menta ens permet par� cipar en esdeveniments i recreacions 
històriques sota el nom de LEG.V i poder mostrar com eren les legions romanes 
durant l’època de Crist.
Un any més � ndrem el plaer de poder par� cipar a la Processó dels Dolors i 
compar� r amb vosaltres aquesta jornada.

MANAIES DE BLANESM

Manaies de Blanes



BERMA
FRUITERIA LA VILA
CARNISSERIA BATET
SNACK BAR TORRENT
SUPERMERCAT CHARTER
TERÀPIA I ESTÈTICA DOLORS - OLOT
PERRUQUERIA ROSA
CAN FRANC1
CAN FANERA Carnissers des de 1928
INDUSTRIAS LINDAMER
AGÈNCIA EC.COM
J. ARIMANY SL
TALLER CARBONÉS
RESTAURANT GIRALT
CA L’ÀNGELA
MIQUEL OLIVERAS
TRASTOSTONET (Mercat d’oportunitats)
EDI GRAMER
ABSIS RESTAURANT
CARNS J. SOLER
AMER GESTIÓ
FONTMARTÍ
RECUPERACIONS VILALTA ROCA, SL
INFINIT
NOELL MOBLES
INSTAL·LACIONS GIROELEC
ESSÈNCIA PERRUQUERS
VINYES ROCASALVA

TERRACOTA ANGLÈS
PARC I JOC
SUMA SUPERMERCAT (Família Marco)
PASTISSERIA MARTORI
FORN DE PA IGLESIAS
EL COTONET
PERRUQUERIA JOSEP
JORDINA SERRAT - FISIOTERAPEUTA 
FUSTERIA “RAMA”
ROSTISSERIA CA L’ALBERT
PERRUQUERIA SIMONIC
L’AST DE LA VALL
AMER FLOR 
ALAIN GRANADOS
RESTAURANT SANT MARÇAL
INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS MATAS
FORESTAL I JARDÍ NARCÍS ROURA
L’AST D’EN PAULÍ
MARBRES ESTEBAN TEIXEIRA
AUTOTALLER J. TORRENT
JOSEP PUJADAS (Serralleria en general)
JOAN FERRER VETMÒBIL Tel. 688 872 566
F. SAU
EL LLAPART La Barroca
(Llenyes, Desbrossaments i treballs agrícoles)
CONSTRUCCIONS P. BOADA COMAS SL
PEIXATERIA LA PLAÇA
FERRETERIA BOSCH
ITALY PROJECTS AMC SL

Col·labora

Organitza



313è Aniversari de la Congregació


