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ESCLETXES
Benvolguts i benvolgudes, avui, en aquest segon diumenge de Pasqua, a 
Arenys de Munt hauríem de celebrar junts el nostre Vot de Poble per la 
Festa del Remei, i a Arenys de Mar hauríem hagut de presentar públicament 
la nostra bandereta que haurà de lluir al nostre campanar tot l’any. Una festa 
i un acte ben bonic que no s’hauran pogut realitzar per culpa d’aquesta 
pandèmia del Coronavirus. I ara, què? Doncs hi hauria una opció que seria la 
de deixar entrar la tristesa en el nostre cor i començar a pensar en tot el 
que no haurem pogut fer, en tot el que haurem perdut, en les persones que 
no hi seran... però si féssim això faríem com aquells deixebles que havien 
tancat el seu cor per culpa de la por. Però Jesús entra i diu: “Pau en aquesta 
casa!”. O sigui, esperança per a tots. Perquè quan tot haurà passat comen-
çarem una vida nova. Per això aquest suplement parroquial d’avui estarà ple 
de vida i de color. La vida d’un poble que es posa confiadament en mans de 
Déu en el seu vot de poble i els colors d’una bandereta que onejarà en el 
nostre cel blau al capdamunt del nostre campanar. I tot, il·luminat amb els 
bonics ciris pasquals d’enguany, que són expressió de la vida i de la victòria 
del Crist sobre la mort. Perquè aquesta és l’actitud cristiana, com ens diu 
Sant Pere en la carta que llegim avui: «Beneït sigui Déu, Pare de nostre 
Senyor Jesucrist. Pel gran amor que ens té, ens fa néixer de nou i ens ha 
donat una esperança viva, gràcies a la resurrecció de Jesucrist d'entre els 
morts», una actitud que ens fa veure que davant de les situacions més difícils 
de la vida un no es pot aturar per lamentar-se per tot allò que s’ha perdut, 
sinó que cal aixecar la mirada i intentar veure com ho podrem fer perquè el 
que estem vivint no es torni a repetir, perquè de les runes del que haurà 
caigut en puguem construir una cosa millor i perquè el record d’aquells que 
ja no hi seran ens sigui la memòria dels somnis que ells haurien volgut 
realitzar. Repetim amb l’Apòstol: “Senyor meu i Déu meu”. Que es faci la 
vostra voluntat.

Mn. Joan Soler i Ribas

Ciris Pasquals 2020
El ciri d’Arenys de Mar, pintat per 
Jordi Coll, presenta l’esquema clàssic i 
ben bonic de la creu del ressuscitat 
amb la palma i la branca l’olivera que 
mostren el signe de la victòria. Són 
acompanyats de l’Alfa i l’Omega, que 
signifiquen Jesús, principi i fi de tota la 
humanitat, i l’any 2020.
En el ciri d’Arenys de Munt, que serà 
pintat per Vicenç Herrero, també s’hi 
fan presents aquests signes clàssics i hi 
afegeix la figura del Crist ressuscitat 
que surt victoriós de la mort, repre-
sentada enguany pel Coronavirus.
Dos ciris que faran present la llum del 
Crist en les nostres festes i celebraci-
ons als dos Arenys.

LECTURES DEL DIA

· Lectura primera
Ac, 2, 42-47                                        

Tots els creients vivien units i 
tenien en comú tots els béns

· Salm responsorial
Sl 117

R.  Enaltiu el Senyor:                
Que n’és de bo, perdura 
eternament el seu amor

· Lectura segona
1Pe 1, 3-9

Ens ha fet néixer i ens ha  
donat una esperança viva

·  Vers abans de l’evangeli
Jn 20, 29

Feliços els qui creuran          
sense haver vist

· Evangeli
Jn 20, 19-31

Vuit dies més tard, Jesús entrà

SANTORAL

Festa de la Divina Misericòrdia        
Sant Lleó IX, papa                      

Sant Vicenç de Cotlliure

INTENCIONS DE MISSA

- Difunts:
Àngel Ejarque

- Agraïment:
Als responsables, als 

treballadors, als voluntaris          
i col·laboradors de Càritas



A partir d’aquest 2020, a iniciativa del Consell Pasto-
ral d’Arenys de Mar, la bandereta del campanar serà 
pintada cada any per un autor arenyenc diferent amb 
un disseny original tenint en compte alguns elements 
simbòlics essencials.
I aquest decisió s’ha pogut tirar endavant gràcies a la 
l’Ateneu Arenyenc que s’ha brindat a col·laborar bus-
cant entre els seus socis un artista que pogués plas-
mar la seva tècnica en una obra sobre suport de tela 
de lona. És per aquest motiu que aquest dissabte 18 
d’abril s’hauria d’haver dut a terme en aquesta entitat 
la presentació de la bandereta d’enguany.

Un acte previ oficial, uns dies abans de la benedicció i 
hissada de la bandereta, que se celebra actualment el 
primer diumenge de maig, el més proper al 3 de 
maig, festa de la Santa Creu, per donar relleu i difusió 
a aquesta tradició arenyenca.
Aquesta primera bandereta, canviant el disseny de 
consuetud, i per anar suprimint del nostre llenguatge 
el “sempre s’ha fet així” i introduir-hi “ara ho prova-
rem de fer així”, ha estat obra de Josep Maria Aurín 
Guerra, i representa amb la A central la vila d’Arenys 
i els dos vèrtex inferiors la partició cap Arenys de 
Mar, amb la M (onada) de mar, i de l’altra M, d’Arenys 
de Munt (dels tres turons). Hi són també la creu, que 
comparteix l’esperit cristià dels dos pobles, i l’aranyo-
ner de l’escut com a símbol d’Arenys de Mar.
Josep María Aurín Guerra, Barcelona (1947), des de 
ben petit ha estat amant del dibuix i de la poesia 
popular. Ha realitzat cursos de dibuix a l’escola de 
Còmics Joso, al Centre Moral de Gràcia, a l’escola 
Fem Cultura de Barcelona i també ha estat alumne 
de l’Agrupació d’aquarel·listes de Catalunya.
S’ha dedicat molt especialment al gènere de l’auca, 
essent-ne un autor prolífic amb desenes de composi-
cions realitzades. Per la seva disponibilitat i creativitat 
li agraïm ben de cor la seva obra. Moltes gràcies!

Intencions de la setmana
Dilluns 20: Joaquima Miró Teys.
Santiago i Mª Ángeles Ferré Martí.
Dimarts 21:  Antonio Corró Domènech.
Santiago Ferré Pedret. Lolita Martí Mateu.
Dimecres 22:  Augusto Algueró Algueró.
Rosa Dasca Cariteu.  Augusto Algueró Dasca.
Dijous 23:  Andreu Guri i Sala.

Divendres 24: Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Dissabte 25: Maria Teresa Pons Ramon (5è  aniversari).
Enric Mollfulleda Borrell. Maria Closa Macià (aniv.).  
Jaume Armisén Miguel. Jaume Calafell Cruañas Horta. 
Antònia Cadellans Horta. Manuel Xavier Costa.
Diumenge 26: Maria Carmen i Pere Rossell. 
Antonio i Loreto Pamplona Puig.
Joaquim Missé i Joaquima Sañé.

Després de la xerrada quaresmal feta per en Gaspar 
Casals i de diverses investigacions, vam fixar la data 
del nostre Vot de Poble en el segon diumenge de 
Pasqua de l’any 1846, com així ho recull també l’arxiu 
parroquial en un text atribuït a Mn. Josep Gelpí, que 
transcrivim literalment :«Ja en possessió de la nova 
Imatge, tot Arenys de Munt es volcà entusiàsticament 
a erigir-li un altar i cambril. Cada família hi contribuí 
segons els seus recursos i desinteressadament, ja amb 
almoines, ja amb materials apropiats, ja prestant les 
pròpies cavalleries per als transports, ja fos amb la 
prestació personal. Acabades les obres, fou pública-
ment i solemne consagrada la imatge, el diumenge 
següent al de Pasqua de Resurrecció de l’any 1846, 
instituint-se amb aquesta avinentesa el “vot perpetu” 
del poble, que seria renovat cada any i en l’escaiença 
d’aquest diumenge. D’aquí vénen les festes del Remei 
que celebrem aquí el diumenge i el dilluns següent a 
la Pasqua de Resurrecció. Se li dóna el nom de “Festa 
petita”». L’any que ve 175 anys. Preparem-nos-hi per 
celebrar-la amb tots els mèrits que es mereix la Mare 
de Déu del Remei.

I avui, al tradicional repic de campanes de les 12 h 
per celebrar el Vot de Poble, el nostre Ajuntament 
s’hi ha volgut unir amb un record especial per a la 
gent gran i pels difunts d’aquests dies de pandèmia, 
convidant a tota la vila a sortir als balcons. Un acte 
ben bonic! Sentim-nos-hi tots convidats, i bo i escol-
tant aquestes campanes que anuncien la Festa Major 
petita preguem perquè el Senyor ajudi tots aquells 
que ho estan passant malament.
Bona Festa del Remei!
(Podeu visionar el vídeo “El Remei 2020” a YouTube).

LA BANDERETA DEL CAMPANAR D’ARENYS DE MAR

VOT DE POBLE D’ARENYS DE MUNT “FESTA DEL REMEI”


