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Els Amics de l'Ermita de Les Arenes editen un llibre sobre aquest
edifici històric i els seus paratges

Dijous 30 de setembre de 2004
Amb la voluntat de recollir en una publicació la història de l'Ermita de Les Arenes,
els seus paratges naturals i rodals, i explicar algunes de les llegendes que envolten
aquest edifici històric, l'entitat Amics de l'Ermita de Les Arenes, que fa el
manteniment i conservació de la capella, ha editat recentment un llibre de 44
pàgines, on es recullen aquests aspectes i altres. A més, el llibre també recull els
actes de cloenda del 8è centenari de l'Ermita, entre els que destaca una Celebració
Eucarística, el 8 de setembre de 1999, que va comptar amb la presència del cardenal
Ricard Maria Carles. La publicació s'estructura en diferents capítols. Un primer,
sobre la situació geogràfica de Les Arenes, situada enmig d'un nucli poblacional de
masos dispersos i els paratges naturals que l'envolten. Un segon capítol fa referència
a la Fe i la Tradició, on es repassen els diferents actes litúrgics que es celebren
anualment i la història de la Verge de Les Arenes. També hi ha un capítol on es
detalla una cronologia de fets des de l'any 954 fins el 1751, un període en el què es
tenen constància d'esdeveniments. Un apartat emblemàtic és el que fa referència a
les dues llegendes que envolten l'Ermita de Les Arenes: La llegenda del Pastor i La
llegenda del porquisser de l'Illa. També hi ha un apartat destinat a parlar dels rodals
i l'entorn natural, i també es publiquen dos goigs, el més antic i un dels més recents,
datats del 1677 i 1996 respectivament. L'autor del llibre és el castellarenc Albert
Antonell, i la gran varietat de fotografies que acompanyen els textos, han estat
cedides per ell mateix, per Joan Castells i pel Setmanari Forja. La publicació ja està
a la venda a les llibreries del poble i a la mateixa Ermita.
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