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plec del Corredor
SITUACIÓ DEL SANTUARI

' En un extrem del terme mu¬

nicipal de Dosrius i en el pla-
nell més enlairat de la ser¬
ralada que divideix el Mares¬
me del Vallès, a 630 mts. d'al¬
titud, està situat el Santuari
del Corredor, santuari que
pren el nom de la mateixa
muntanya que l'envolta. Des
d alli es pot admirar tma de
les més belles panoràmiques
de les comarques del Vallès
i El Maresme, així com també
si el dia és clar, es poden di¬
visar les muntanyes de Mont¬
serrat per un costat i, per l'al-
Ire, un tros de la costa del li¬
toral. Els accessos en vehicle
són possibles des de Can Bor-
doi, situat a la meitat de la
carretera que uneix Dosrius
pib Llinars. També des de
aljgorguíïià per la cartretera
camí que recentment ha es-
it obert amb motiu del Parc
tural Provincial. L'accés a
es pot fer des de molts

rets i des de tots els po-
situats pròxims al massís
la muntanya, perquè els

'ífflins propis d'excursionis-
són moltíssims.

testimoni historic

truir el que és actualment la
capella i el campanar. Segons
documents, s'acabà de cons¬

truir l'actuai temple, d'estil
gòtic o ogival t arní^
creu llatina, el dia. 5 d'agost
del 1583. Destaca del conjunt
edificat, ja que sobresurt per
la seva notable elevació (17
metres) i bellesa, la torre del
campanar, amb quatre gòrgo-
les, tot de pedra carreuada.
En 1587 fou beneïda, també
segons documents la primera
campana d'un pes de 15 quin-
tars i 3 arrobes.

deDiferents documents
1Arxiu Episcopal de Barcelo-

ens parlen del Corredor.

L'AFLUENCIA AL CORREDOR

En el segle XVII, segons
consta a l'obra «Jardín de

.publicada l'any 1657
pel P. ÍSiarcís Camós, domini¬
cà, anaven varis pobles en
processó al Santuari del Cor¬
redor. El dilluns de Pasqua
florida i des del 1569 ho feien
els veïns de Canet de Mar i
també els d'Arenys de Munt.
El dimarts de Pasqua, tam¬

bé per aquella mateixa època,
iniciaren l'assistència els veïns
de Llinars del Vallès, Sant
Aciscle (Vall-Alta) i Sant Vi¬
cenç de Mont-Alt. El dia de
Sant Marc els veïns de Vila¬
major, Cardedeu, Dosrius, Sant
Andreu de Llavaneres i altre
cop els d'Arenys de Munt. Els

Al presbiteri existeix una

magnífica reixa de ferro del
1595, acabada amb uns artís-

^nes dades ens diuen que en tics florons, el mèrit de la d'Arenj^s de Mar o de Vall ho
Aï'snes, veí del Far, va qual no desdiu pas d'algunes feien el dia de Sant Jaume o

de les que existeixen a la ca¬
tedral de Barcelona.

ilonar uns terrenys i hi aixecàitta capella de 30 pams dellarg per 20 d'ample, a prin¬cipis del segle XVI.

Dos sacerdots francesos,"íossèn Bernat Penitència il-leonart Claus, són els queportaren a terme la tasca deior créixer aquella petita er-
primera. L'any 1540 amblosforç i treballs d'aquells dos^cerdots, s'enderrocà la pri-
ermita, per tal de cons¬

Destacarem també que al
sepulcre de la capella, segons
documents, hi foren enterrats
entre altres, Francesc Coro¬
minas, Margarida Novelles i
Cosme Guinart, veí del Far,
així com també capellans i
ermitans que en el transcurs
dels anys foren residents en
el Santuari del Corredor.

el primer de maig, així com
també aquest mateix dia hi
assistien els de Vallgorguina.
Altres pobles o viles també hi
concorregueren, però sense la
continuïtat dels altres pobles
abans esmentats. Com a vot
de poble, cal destacar (per¬
què encara subsisteix) que els
veïns de Canyamars tots els
anys, el dia primer de maig,
són presents al Santuari des
d'aquelles èpoques.

A. T. R.

SDILLUNS DE PASQUA
A les once del matí, Misa

Sardanes matí i tarda per la cobla "Laietana
Al migdia elevació del globus "Baldufa"

Canvi de nomenclatura de carrers

Una Rondo a

Antoni Comos
ACORDS

Atès que el nom d'Enric Granados, Melcior de Palau, Cla¬vé i Bisbe Mas van ésser substituïts per acord del Ple endata 10 d'abril de 1980, sense, però, que la Comissió Infor¬mativa volgués que aquests noms es perdessin, adjudicar-losara, respectivament, als carrers que actualment porten elsnoms d'Olózaga, Garcilaso, Martínez de la Rosa i Cisneros,els quals desapareixen.
Reestructurar el sector dels voltants de la Plaça de Ca¬talunya, els veïns de la qual soLliciten que se li doni entitati numeració pròpies, segons consta en l'expedient número 234de Serveis Municipals. Per aquest motiu es proposa la creacicídels carrers: Joanot Martorell, Franquesa i Sivilla, JeroniPujadas, Aribau, Bialet Masé, Antoni Díaz Conde, i JoaquimCapell, la situació dels quals queda reflectida en el plànol ila relació que s'adjunta al dictamen.
Donar el nom de Passeig de Pau Claria al passeig que s'had'obrir, perpendicular al Camí del Mig i a Alarona, situatparalJeIament entre els blocs de la Cooperativa de Vivendesi l'escola Camí del Mig.
Finalment, la Ponència d'Ensenyament i Cultura vol retre

un darrer homenatge a un mataroní estimat de tots i la
tasca del qual ha constituït una fita fonamental per a la cul¬tura del nostre poble. Per aquest motiu proposa donar el
nom de «Ronda d'Antoni Comas» a la que va des de Ronda
O'Donnell - Bialet Masé fins a Franquesa Sivilla - Lucius Mar-
cius.
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Pifous Sant

Treballar pel
bé comú

Qualsevol petit acte del Senyor té un significat gran per
a nosaltres. Fixem-nos si més no amb el detall —magnífic
detall— de rentar els peus als seus deixebles abans de fer
l'últim sopar. Veiem com el més gran de tots es toma el
més petit, el més humil. I aquesta lliçó de la humilitat sí que
serveix per a tothom, pels de dalt i pels de baix.

Pels de dalt dient-los que si volen fer complir una llei,
no l'han d'imposar per la força, sinó convencent al poble de
que li és necessària; convencent i no vencent. Que els cal
servir al poble i no servirse'n per llurs interessos. (Jue tenen
de treballar en profit del bé comú i no solsament pel d'una
majoria ja que bé comú no equival al bé de la majoria.
Rentar els peus als deixebles vol dir fer-se poble i conviure
amb bell per a conèixer-ne llurs necessitats i mitigarles en
el que sigui possible. Vol dir fer-te l'últim encara que siguis el
primer.

I pels de baix vol dir fer-te comprensiu amb tothom. No
cercar solsament els teus interessos sinó emmarcar-los en el
total d'aquell bé comú del qual parlàvem. Que el teu propi
bé, tampoc és bé comú. El teu sou, la teva llibertat, són molt
essencials. A voltes, però, hem de deixar de guanyar més
perquè perjudiquem als altres o ens hem de deixar retallar
un pessic de llibertat perquè en tingui tot el poble. Que
d'egoïstes en som tots, els quins ens manen i quins obeïm, o
deixem de fer-ho en certs moments.

Si ens sabéssim rentar els peus els uns als altres com
féu Jesús! I és que l'important en el mon és la convivència,
l'estimar-nos els uns als altres i concretament en lliome,
prescindint dels seus objectius que són el de menys. Que
el treball del més humil és essencial i cal que es faci amb res¬

ponsabilitat com el del més enlairat en les tasques d'una di¬
recció qualsevol. I que el respecte sigui per a cada im dels
homes i no pas segons el vestit que porten. Quina gran lliçó
aquest petit detall del Dijous Sant!
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