Aplec de l'ermita del Remei de Cal Castanyer
Avià
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Berguedà
Cal Castanyer. Zona Molí del Castell. 08610 AVIÀ
Al costat de la masia de Cal Castanyer, al peu de la serra de Noet.

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

42.07723
1.82277
402622
4659021

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Cal Castanyer

08011-134
Patrimoni immaterial
Manifestació festiva
Contemporani
Bo
Inexistent
Obert
Social
Privada
Ref. cad.: 005A00045

Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

María del Agua Cortés Elía
ds., 02/02/2002 - 01:00

ERMITA DEL REMEI

Descripció
Aplec que es celebra anualment el segon diumenge d'octubre, data en que es celebra la
festivitat de la Mare de Déu del Remei. L'aplec s'inicia amb una missa a les 11,30 hores i en
la que es canten els Goigs a aquesta Mare de Déu. A les 17 hores del mateix dia es resa el
rosari a la capella. L'aplec és organitzat pels mateixos propietaris de la casa i es convida a
tot el poble d'Avià.
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Observacions:
Cada any es celebra un aplec a l'Ermita del Remei de Cal Castanyer el diumenge més
proper a l'onze d'octubre, en que els amos de la casa conviden a participar a tot el poble.

Història
El culte a la Mare de Déu del Remei te el seu origen en les pestes i altres calamitats que
assetjaven a les poblacions. Aquesta ermita es va construir al segle XIX al costat del mas
Castanyer. L'any 1954 van pujar la imatge a l'Ermita fent una celebració, ja que havia estat
amagada des de la Guerra Civil a una casa particular de la zona, des d'aquell moment es
celebra l'aplec, tot i que anteriorment ja s'havia celebrat ofici religiós al menys un cop a l'any. Els
Goigs de la Mare de Déu del Remei es canten des de finals del segle XIX i existeix una primera
versió que va fer Josep Blanxart i Camps i una segona versió de 1954 feta pel prevere Josep M.
Massana Bach.
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