"Fer poble" a la festa major de Ponts
Dm, 17/09/2019 per Catalunya Religió

(Bisbat d'Urgell) El dissabte 14 es va celebrar a Ponts la festa de l’exaltació de la
santa creu. A les 12 del migdia va tenir lloc la missa de festa major, i com marca la
tradició, les autoritats i el poble acompanyats dels gegants que portaven la Colla
gegantera de Ponts i la cobla “Ciutat de Solsona” van fer la cercavila de
l’ajuntament fins l’església, i ja al pati -plaça- de l’església van ser rebuts per
Jaume Mayoral, que va saludar a Josep Tàpies, alcalde de Ponts i a la resta de
membres de la corporació municipal, i als qui va agrair la seva presència a la
celebració.
La missa va estar presidida per Bonifaci Fortuny, que aquell dia celebrava els 30
anys de la seva entrada a Ponts com a prevere -així mateix també es complien 12
anys de l’arribada a Ponts de Mayoral-. Amb Fortuny també van celebrar Sauter,
Mayoral i el diaca Caba. La Coral Pontsicana va ser l’encarregada d’acompanyar la
missa amb els cants i la música, i també es van fer presents la colla de joves que
col·laboren i participen en les activitats tradicionals del poble de Ponts, com la
festa del Roser i altres. A la homilia Mayoral va parlar de la importància de viure la
festa major en un sentit celebratiu i festiu entre tots els pontsicans, de deixar-se
interpel·lar per la necessitat de fer i construir poble entre totes les sensibilitats
que hi puguin haver, amb un reconeixement per les moltes entitats ciutadanes que
treballen a nivell de poble i especialment pels més joves. També va aprofitar les
seves paraules per donar les gràcies als pontsicans i pontsicanes pels 12 anys
d’afecte i estima que ha rebut de tots ells, i els va demanar que ho continuessin
fent amb el nou rector que properament es farà càrrec de la Parròquia, Pere
Morales.
En acabar la celebració, i seguint el costum, mentre la Coral Pontsicana
cantava els goigs a la santa creu, els fidels que omplien l’església van anar a
venerar la imatge del Crist. Tot seguit el seguici va anar fins a la plaça Planell, i
després al Passeig de Valldans es va fer una lluïda ballada de sardanes. També per
la tarda i dins dels actes de la festa major hi va haver la trobada de les colles
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geganteres, que es va iniciar al pati de l’església. Enguany hi va haver la
benedicció dels Gegants de Fraga, el Pau i l’Àgueda, així com els gegantets de
Ponts, l’Estrelleta i la Tarongina, una bonica celebració que va acabar amb el repic
de campanes i l’inici de la rua de les moltes colles geganteres que hi van
participar.
Una festa que va acabar amb un sopar per tots els grups participants; la Colla
gegantera de Ponts va voler donar al sopar, on hi van participar unes 300
persones, un sentit ecològic i sostenible, i van utilitzar el servei que ofereix Càritas
d’Urgell de lloguer de vaixella, una iniciativa que va agradar molt als assistents, ja
que a més del tema de sostenibilitat, també es recolza la tasca del centre especial
de treball de Grapats de Càritas Diocesana que treballa amb persones amb
discapacitats.
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