APLEC DE SANT ANIOL D'AGUJA

5 de juny de 2022
9:30 h. Trobada a l’ermita de Sant Aniol i pujada fins al collet de Clarioles per tal de rebre els amics de la Catalunya Nord
10:00 h. Concentració al collet de Clarioles i inici de l’històric pelegrinatge fins a l’ermita, encapçalat per la imatge de Sant Aniol.
10:30 h. A l’interior de l’església, missa a càrrec de Fra Jordi Cervera, Besamans del Sant i Cant dels Goigs
Tot seguit i al prat de la Font: Cercavila amb acompanyament de grallers, encantament de coques, elecció de la pubilla i de l’hereu,
ballada de sardana, sorteig d’àpats per a dues persones per gentilesa dels restaurants: CAN MET (Mieres) esmorzar per a dues persones,
HOSTAL DELS OSSOS (Batet de la Serra) menú diari per a dues persones, sorteig d’entre els participants que vagin amb vestimenta de
l’època de la “Punyalada” d’un lot gentilesa de l’AGROBOTIGA-CELLER JOSEP COSTABELLA de Mata, dinar de germanor, el tradicional
“CANT DELS ADÉUS” per acomiadar la gent de Sant Llorenç que tenen llarga la tornada però la festa continua amb repertori musical
d’en MANELIC DE PERA.
ARROSSADA POPULAR: venda de tiquets el mateix dia a St.Aniol i fins a les 12 del migdia. Cal portar plat, gots, coberts...
Es prepararà un foc per a qui necessiti coure el dinar. L’organització convida anar vestit de l’època de “la Punyalada”. Durant el
transcurs de la diada, hi haurà servei de bar i una paradeta amb productes dels Amics de Sant Aniol. A l’interior de l’Església , durant
tota la diada, es podrà visitar una petita exposició fotogràfica. També la recent recuperada làpida del nínxol de Mn. Joan Sellas (1881),
últim testimoni de l’antic cementiri de l’església de Sant Aniol.
Recordem que l’accés de vehicles a partir de Sadernes és restringit. Demanem que els cotxes s’omplin al màxim i es deixin als
aparcaments de Sadernes. AMB RESERVA PRÈVIA i RECOMANEM QUE ES FACI AMB ANTELACIÓ. RESERVES APARCAMENT:
http://www.altagarrotxa.org/
L’organització es reserva el dret d’alterar la programació si per causes diverses així ho creu oportú
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