Aplec dels Ous
Balenyà
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Osona
Balenyà

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

41.81603
2.23597
436543
4629633

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08017-57
Patrimoni immaterial
Manifestació festiva
Modern Contemporani
XVII-XXI
Bo
Inexistent
IPEC 904790
Obert
Lúdic
Pública
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.
dl., 03/02/2014 - 01:00

Descripció
L'aplec dels Ous es celebra cada any el diumenge de Pasqua al Santuari de la Mare de
Déu de l'Ajuda. Al matí es fa l'ofici solemne, a la sortida de la qual es rifen coques i
xampany. La festa segueix el dilluns, a la plaça de l'església dels Hostalets de Balenyà. A la
tarda es fa l'Aplec dels Ous, on es paren dues taules (tradicionalment una pertanyia al poble
i l'altra als pagesos del Santuari de l'Ajuda), des d'on es reparteixen els números. Tot seguit
es sortegen els ous, llonganisses, pernils, coca i xampany; que han recaptat els
administradors assignats. La festa s'acompanya amb la cobla i una ballada de sardanes.
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Els diners recaptats es destinen als actes d'organització i la resta són donats a la parròquia
de Sant Fruitós dels Hostalets de Balenyà.

Història
L'origen de l'aplec dels Ous es remunta al segle XVII, quan va fundar-se la Confraria del Roser a
la parròquia de Sant Fruitós de Balenyà. Per tal de sufragar les despeses de l'Altar de la Mare de
Déu del Roser, es va organitzar una rifa dels ous que el rector havia recollit per les cases del
poble durant el Salpàs. El sorteig es feia davant l'antiga església de Sant Fruitós, on s'hi
instal·lava la virola, un aparell amb una sageta, on els assistents tiraven xapes o plaques per
provar fortuna. A banda dels ous, també es rifaven les llonganisses que les cases benestants del
poble havien donat. Passada la Guerra Civil, els pagesos del Santuari de l'Ajuda van passar a
fer l'aplec al poble dels Hostalets de Balenyà, al carrer Major. Malgrat que el rector va promoure
que es celebrés davant la nova església parroquial, els pagesos de l'Ajuda van seguir-lo fent al
carrer Major. Aleshores, el diumenge es celebrava l'ofici a la Mare de Déu de l'Ajuda al matí i a la
tarda es resava el rosari. El dilluns a la tarda, es feia l'aplec al poble dels Hostalets. En aquest
moment, va deixar de fer-se el sorteig amb la virola, que va substituir-se per un sac amb boles
numerades i les tires de números pels assistents. A banda dels ous i les llonganisses, van
incorporar-se coques a la rifa.
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