Aplec de Sant Blai
Casserres
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
sud
Alçada:

Berguedà
Sant Miquel de Fonogedell
Accés des del Camí de Cardona, passat el Roc de la Mel, cap al
604

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.98933
1.81481
401828
4649271

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Fitxes associades:
Sant Miquel de Fonogedell
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Descripció

Pàgina 1

08049-237
Patrimoni immaterial
Manifestació festiva
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Obert
Social
Pública

Jordi Montlló Bolart
dj., 28/06/2012 - 02:00

El diumenge després del 3 de febrer es fa un aplec a l'ermita de Sant Miquel de Fonogedell,
que també coneixen amb el nom de Sant Blai, per una imatge del Sant que hi ha a l'interior
de l'ermita d'origen romànic. La trobada, que és a les 4 de la tarda, consisteix en resar el
rosari, presidit pel mossèn de Casserres. També es canten els goigs de Sant Blai que és el
patró del mal de coll.
En acabat es fa un berenar amb xocolata i jocs. Darrerament es fan curses de motos.
Observacions:
Antigament es feia a peu, però ara es va en cotxe.

Història
Tradicionalment, Sant Blai era conegut pel do de curar tant persones com animals. Es diu que va
salvar la vida d'un nen que s'havia escanyat amb una espina de peix. Per això és considera
l'advocat del mal de coll. Un refrany popular diu "San Blai gloriós, lleva'm la tos". Sant Blai també
és el patró dels treballadors de la llana en general, i en particular dels cardadors de llana, a
causa dels instruments utilitzats en el seu martiri.
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