
L’Aplec de l’Erola

‘Pujaven de tot arreu,  molta
 gent per les festes. La de sant 
Llop era el primer de setembre
 [festa major], santa Eulàlia
 el 10 de desembre, i el Roser,
 la festa de l’Erola, el dilluns de
 la segona pasqua.  Per l’Erola 
portaven la Marededéu a l’iclésia,  feien missa i 
anaven en professó cantant el rosari i portant la 
marededéu fins l’Erola. Els goigs es cantaven un 
cop eren a l’ermita. Santa Eulàlia era la festa 
petita, amb ball de tarda i nit, però llogaven un 
acordeonista, i per l’Erola també’.  

[Ramon Rabionet, en Serra. Del  llibre  de Daniel Rangil, 
‘Piles i Súties’ ·2011·] 

Hi ha molta toponímia al
Montnegre  sobre  el  llop,
com  el turó  de  les
Lloperes,  serra  del  Llop,
Cantallops,  camp  del
Llop, les Llobateres, i uns
quants més.

«Quan la meva mare era petita, que tenia set o vuit
anys,  ells  estaven  a  can  Pairet  i  diu  que  en  el
bagueny de can Carreres, el vespre els havia sentit,
els  llops  que  udolaven.  Els  havien  sentit  molt
poques vegades, i la seu mare els deia: –Amagueu-
se a dintre! Parlem de fa cap a cent anys. I diu que
llavors  la  gent  tenien les  portes  tancades perquè
s’emportaven la canalla dels bressols.» Míliu Bigas
nascut a Can Canyamars d'Hortsavinyà.

«L’amo de can Verdaguer pujava de Tordera amb
el  carro  i  una  burra que  tenia,  dalt  de la  burra.
Més avall de can Burgada baixant per la serra, que
també  hi  ha  un  puesto  que  en  diuen el  suro  del
Llop, allà li va sortir el llop i el va mossegar, i allà
dalt  a Hortsavinyà varen matar el llop,  on hi ha
l’altre suro del Llop. La meva mare se’n recordava
que  el  llop  havia  mossegat  en  Verdaguer,  el
coneixia». Assumpció Xampeny, de can Burgada de
Vallmanya.   [Recull de Dani Rangil]
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Mostra de pastoreig, Arrossada de
muntanya, Missa i Goigs de l’Erola, Balls

Tradicionals, Sardanes,  Mercat
d’artesans, Gegants, bitlla catalana, tir

amb arc, actuació de Radiokuartet i 
The Sun Cats. Una festassa, vaja!



el programa de l’aplec…

A les 8 del matí. Pujada pel Camí de les
Costes,  guiada i  per  a  totes  les  edats.
Trobada a 2/4 de 8 del matí a Cal Capità.
Apunta’t  a  caudepineda@hotmail.com  i
al telèfon 639278832 i al 678928751.

A  les  10  del  matí.  Mercat  artesà  de
productes  naturals  a  l’esplanada  de
l’Hostal Vell.  Taller de tir amb arc pels
més petits i grans agosarats.

A partir de les 11. Mostra de pastoreig a
l’Esplanada  de  l’Hostal a  càrrec  d’en
Joan  de  Can  Claric.   I  també  Jocs
Tradicionals a càrrec de Ben Jugat.

A  1/4  de  12.  Sardanes  curtes  amb el
grup  Radiokuartet  i  taller  de  danses
tradicionals catalanes i ball rodó. A continuació,
Petit  concert  de  violí a  càrrec  de  la
Joana de Can Ponet.

A  2/4  d’1.  Missa  a  l'Església de  Sant
Llop. A continuació, anada a l’Ermita de
l’Erola  en  cercavila  amb  els  gegants
d’Hortsavinyà, Pineda i Palafolls. 

A 2/4 de 2.  Cant dels Goigs a l’Ermita
de la Mare de Déu de l'Erola.  A les 2,
tornada amb els Geganters i Grallers  a
l’esplanada de l’Hostal Vell. 

A  2/4  de  3. A  dinar! (de  cadascú  i
també  hi  farem  una  arrossada  de
verdures) a  l’Esplanada  de  l’Hostal.
Porteu coberts!

A 2/4 de 4. Torneig de bitlla catalana
per a equips mixtes. Per pair el dinar.

A les 5.  Tanquem l’aplec amb el  grup
The Sun Cats,  amb les  millors  versions
de regaae,  rock  autèntic,  Funky,   Blues,
rhythm'n'blues... i tot això en un ambient
‘unplugged’ d’acord amb la natura!

l’arrossada de verdures...

Si voleu menjar arròs de muntanya, podeu
comprar el tiquet a Can Pica i a la botiga
Herbes de Pineda.  Tiquet de 4€  (5€ el

mateix dia de l’Aplec amb racions
limitades). Hi haurà servei de bar.

Per ser més sostenibles i nets, porteu plat,
got i coberts. 

a tenir en compte...
•  Per seguretat, el camí de Pineda, de l'Erola  fins
l’Església  de Sant  Llop,  estarà  tancat  al  trànsit  de
vehicles de les 11 a les 2 del migdia  •Deixem-ho
ben net,  i emportem-nos les deixalles  ·Porteu els
vostres plats i coberts. No llenceu burilles! No és
permès  que  encengueu  cap  tipus  de  foc  •Feu el
camí a peu. Si veniu en cotxe, ompliu-lo i aparqueu
només a les zones indicades  •Porteu roba fresca,
però també un abrigall • 

gràcies...

als  veïns,  a  l’Escola,  Diputació  de  Barcelona,
Ajuntament  de  Tordera,  Teresa  Montasell,
Parròquia de Sant Llop, a Mn. Josep Casellas, a
la Família Ros, a Radiokuartet, Botiga Ben Jugat
de Pineda, a les Colles Geganteres,  als mitjans
de comunicació i al XIP.

I a Peixos Ros, Restaurant Pepet,  Can Pica, Can
Claric, Cervesa Rots de Ca la Verda, Cal Xiprer,
Orfebreria  de  Cal  Capità,  Llibretes  del
Montnegre, El Ganxet de la Cuca, Ratafia de Can
Marquesó, ADF’s, Murgó Formatges, Vi de Can
Sisco  de  Sant  Pol,  Pizzes  artesanes  Freetown,
Espai de creació Coser i Cantar by Bifa, al Cercle
d’Història de Tordera, Cervesa l’Ermitana, Grup
Llavor Viva, Cia. La Gralla, Mel i melmelades del
Montnegre  i  al  Forn  Isarn  de  Pineda  i  a  tots
vosaltres!

https://www.google.es/search?q=rhythm'n'blues&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjrvo6F977aAhXLOxQKHbGlD6EQBQgjKAA
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