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AVUI PARLEM DE…
L’APLEC DE SANT PAU DE RIU-SEC 2016
Francina Carenas

Fa un any l’arqueòleg Sr. Albert Roig, va
fer una conferencia a l’Auditori de la Puríssima organitzada per la comissió Arxiu-Museu, en relació a les troballes arqueològiques en la zona de Sant Pau de
Riu-sec de Sabadell i un grup d’amics del
Turó de Sant Pau de Bellaterra vàrem assistir-hi interessats per diferents motius
que ara us exposo.
El nostre barri el Turó de Sant Pau està
situat en un turonet amb vistes a Sabadell, ens separa de la ciutat tan sols la
mida de l’amplada d’un carrer, uns sis
metres. Està format per un conjunt de

unes 100 cases habitades per personal
vinculat a la Universitat Autònoma de
Bellaterra. Es van construir fa 40 anys,
per tal d’afavorir la creació d’un Campus
obert a les necessitats del personal de la
Universitat.
Des de la nostra arribada al Turó de Sant
Pau, sempre hem tingut una visió privilegiada de l’església de Sant Pau de Riusec. I des del nostre Turó estant, ens
preguntàvem que hi feia una esglesieta
romànica tancada i mig abandonada on
no s’hi feia culte i s’utilitzava com a paller! A vegades havíem fet sortides per
veure-la d’aprop però no
s'hi podia entrar perquè
era de propietat privada!
Uns anys mes tard es va
veure un canvi. Els terrenys havien passat a ser
propietat de l’ajuntament
de Sabadell i amb el canvi
de mans, segurament hi
veuríem les millores que
durant tants anys havíem
desitjat des del Turó.
El grup d’amics de Bellaterra, interessats per l’art
romànic i veïns de proximitat amb l’església de
Sant Pau de Riu-sec, và1

decidir el 18 de març de 2015 constituir
l’entitat cultural Amics de Sant Pau de
Riu-sec amb els següents objectius:
• Estimular i vetllar per la preservació
de l’edifici i zona d’influència de l’església de Sant Pau de Riu-sec.
• Fomentar l’estudi arqueològic
complex de Sant Pau de Riu-sec

rem assistir a la conferencia del Dr. Roig.
Ens va impressionar, el seu passat tan
antic. L’església és romànica, del segle
XII, però hi ha restes anteriors del segle
IV! Per altra banda s’hi ha trobat unes
descobertes arqueològiques de gran importància com són els assentaments de
dues poblacions romanes amb més de
22 segles d’antiguitat!
L’interès per l’església, per totes les restes trobades i pel que queda per descobrir
en aquest espai acotat i que segurament
va molt més enllà del que està cercat,
ens va decidir involucrar-nos juntament
amb altres amics sabadellencs, entre ells
,Mn. Joan Nadal i altres feligresos de la
Parròquia de la Puríssima.
En el cas dels amics de la Parròquia, a
més de compartir interessos semblants,
partien d’un fet especial, doncs han estat custodis durant mes de 100 anys dels
objectes religiosos de culte de l’església
romànica, entre ells una imatge gòtica
de la Mare de Déu de Riu-sec.
Ens sentim sensibilitzats perquè les restes arqueològiques descobertes ens
porten als nostres orígens! Ens sentim
motivats per poder ajudar a recuperar
l’església romànica, i aconseguir l’objectiu pel qual va ser edificada: retrobar el
sentit de transcendència de totes les comunitats cristianes que ens han precedit,
poder recuperar el culte i prosseguir amb
els estudis i recerques arqueològiques.
Totes aquestes motivacions ens van fer
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• Donar a conèixer i difondre la historia
i l’actualitat de l’Església de Sant Pau
de Riu-sec.
• Aconseguir que sigui un lloc de culte.
Amics de Sant Pau de Riu-sec, és una
entitat cultural sense cap ànim de lucre
i sense cap competència administrativa sobre els objectius finalistes. Malgrat
això la nostra entitat vol empènyer a les
administracions implicades, i al major
nombre de persones, a assumir i portar
a terme els nostres objectius.
Amb la recuperació de l’Aplec dedicat a
la Mare de Déu de Riu-sec, que sempre
s’havia celebrat el tercer diumenge de
maig, donem per iniciada la nostra participació en una festa on, durant molt anys
la gent de les contrades, es trobava per
pregar, compartir i fruir tots junts al so
de la música i la dansa.
L’Aplec de Sant Pau de Riu-sec se celebrarà el 15 de maig de 2016.
Tots hi esteu convidats!!!
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE SISÈ DE PASQUA. Missa
de vigília, dissabte a 2/4 de 9 del vespre.
Diumenge, missa a les 10 del matí, 11 en
castellà, 12 del migdia i 9 del vespre.

JUSTÍCIA I PAU. Dilluns dia 2 de maig,
a 2/4 de 9 del vespre, reunió d’aquesta
comissió.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. Cada dia a les 8 del vespre.
RÉS DEL SANT ROSARI. Tots els dies
feiners a 2/4 de 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ.
Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, a
la Capella de la Mare de Déu de Riu-Sec.
COMUNIÓ ALS MALALTS. Cada dijous,
de 4 a 6 de la tarda, es portarà la Sagrada Comunió als malalts i impedits que ho
demanin.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS
MENUTS (0-7). Cada tercer dissabte de
mes, a 2/4 de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més petits.

COMISSIÓ D'ECONOMIA. Es reunirà
dimarts dia 3, a les 7 de la tarda.
CONSELL PARROQUIAL. Dimarts dia 3,
a 2/4 de 9 del vespre, reunió del consell
parroquial. Queden convocats els representants de totes les comissions.
ANTICS JOVES D'ACCIÓ CATÒLICA.
Dimecres dia 4, a 1/4 de 7 de la tarda,
trobada del grup a la sala Sant Jordi.
MES DE MARIA. Durant el mes de maig
es resarà cada dia aquesta tradicional devoció, desprès del rosari i s'acompanyarà
la missa amb cants a la Mare de Déu.
APLEC DE SANT PAU DE RIU-SEC.
Se celebrarà el proper diumenge 15 de
maig; us hi esperem a tots!

Et dono tres formes d'exercir la misericòrdia vers el proïsme.
La primera és l'acció, la segona la paraula i la tercera l'oració.
S. Faustina

Jo. 17,20-26

Que tots siguin u.
Que estiguin amb nosaltres,
Pare,
com vós esteu en mi
i jo en vós.
Que jo estigui en ells
i vós en mi.
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