CATALUNYA

Sant Llop existeix
La parella de Fuenlabrada ho va tenir difícil per posar Lobo al
seu fill però al Pla de l'Estany aquest nom està santificat
ANNA LLAMBIAS

Barcelona - 29 AGO 2016 - 18:18 CEST

Una parella de Fuenlabrada, a
Madrid, va intentar registrar el
seu fill amb el nom de pila Lobo el
passat juliol. Però no els van
deixar. Els funcionaris van al·legar
que es tractava d'un cognom
comú i que podria ser ofensiu pel
L'aplec de Sant Llop del 2015. FACEBOOK

nen. Els pares van iniciar una
recollida de signatures a

Change.org i van presentar un recurs. Finalment, el Registre Civil va
acceptar el nom. Milers de persones van defensar que Lobo és digne i on
aquest nom no és gens estrany —en la seva versió catalana— és al Pla de
l'Estany. Està santificat i aquesta setmana, com cada setembre, els
habitants de Miànigues, al municipi de Porqueres, celebren la festa de Sant
Llop.

Segur que els funcionaris que inicialment van rebutjar el nom se
sorprendrien de saber que existeix un Sant Llop i que, a més, és el patró de
Miànigues, un dels set pobles del municipi de Porqueres. Sant Llop va ser
un bisbe del segle VII. Diu la llegenda que era pastor i tenia el do d’espantar

els llops. És per això que els altres pastors li demanaven ajuda per allunyar
aquestes bèsties dels ramats. Justament per aquest motiu es pensa que es
va establir com a patró del poble. Miànigues sempre ha tingut unes terres
molt fèrtils i, per tant, hi havia molts ramats que eren molestats
contínuament pels llops.

Festa de Sant Llop de Miànigues
Fa aproximadament un any

Ciutadans de Catalunya, ja la tenim aquí! Us presentem la programació de
la Festa de Sant Llop de Miànigues, amb actuacions de Mazoni, Joan
Garriga (La Troba Kung-Fú), Marià Roch i Carles Belda, espectacle familiar
de Xavi Lozano, II Cronoescalada "Biciclista", vermut i sardanes amb la
Cobla Bisbal Jove, ofici solemne amb la Coral Les Estunes del Centre Cívic
de Porqueres i jocs de taula.
Se celebrarà diumenge de la setmana que ve, 4 de setembre, i tots els
actes són gratuïts. Per Sant Llop, qui l’agafa és seu!
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La festa de Sant Llop és l’1 de setembre, però Miànigues la celebra el primer
cap de setmana d’aquest mes. Ho fa des dels anys 80, quan un grup de
veïns, comentant que no tenien festa major, va decidir recuperar-la. Quan
va començar, la festa s’iniciava a les 11 amb un ofici religiós a l’església del
poble. Després de la missa, els habitants del poble acostumaven a ballar
una sardana per, tot seguit, fer un dinar popular. A la tarda, es tornaven a
ballar sardanes a la plaça.

Des de ja fa unes quantes edicions una empresa s'encarrega de
l'organització de la festa major, juntament amb representants dels veïns.

Ara encara s’inicia el dia amb l’ofici religiós i les sardanes, però després es
fan altres activitats. Aquest any, per segona vegada, se celebrarà una cursa
en bicicleta. També hi haurà jocs de taula, un espectacle familiar i dos
concerts d’autor. El poble s’ha assabentat del cas del petit Lobo però no té
previst fer-li cap homenatge durant les festes. Això sí, a través del grup de
Facebook de la festa, han celebrat que finalment hagin permès a la parella
madrilenya inscriure el nom. “Visca Sant Llop!”, conclouen.
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