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Petjades santes del beat Dalmau Moner
Fra Dalmau Moner és un beat
amb olor de santedat nascut a
finals del segle XIII a Santa Coloma de Farners. És patró d’aquesta
ciutat i copatró de la de Girona.
La seva festa és el 24 de setembre, el dia de la seva mort, tal
com indica el Martirologi Romà.
Litúrgicament, i des del 1969, se
celebra el dia després, el 25.

LA PEDRA DALMAUA
Quan de jovenet estudiava al
convent dels dominics de Girona,
els dissabtes de bon matí sortia a
peu en direcció a Santa Coloma de
Farners per estar el cap de setmana amb la família. Quan passava
per Aiguaviva s’asseia a reposar
en una pedra. Els pagesos de la
zona, quan van saber que aquell
jovencell tenia fama de santedat,
van voler conservar-la com una
relíquia. Molts creien que tenia la
propietat de protegir els camps.
A finals del segle XIX sembla que
es va ensorrar accidentalment. A
principis del 2007, i amb l’ajuda
de la tradició oral, l’Ajuntament
la va recuperar excavant al lloc

La Font de Sant Dalmau

La Pedra Dalmaua, davant del monument amb la silueta del beat

on suposament es trobava. Es va
escollir la que més podia respondre a l’original. Aquell mateix
any, s’inaugurà un monument
d’acer, obra de l’artista Isaac d’Aiguaviva. Per anar-hi, cal agafar
la carretera que va d’Aiguaviva a
l’aeroport. Al cap de 700 metres
girarem a mà dreta per un camí
rural. La veurem a uns 100 metres.

LA FONT DE SANT DALMAU

un oratori que recordava el lloc
on el frare passava llargues estones en silenci. L’actual és de
mitjan segle passat. És a 1,5 km a
mà dreta després de l’església de
Sant Martí de la Mota. Un corriol
enfilat ens porta en cinc minuts
a una clariana de bosc on hi ha
l’esmentat monument. Ens serviran de guia les quinze creus que
trobarem al llarg del camí, corresponents al Via Crucis.
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A Castellar de la Selva (Quart), fra
Dalmau meditava al costat d’una
font que els veïns van batejar
com «la Font de Sant Dalmau».
Després de l’església de Castellar
de la Selva, en direcció a Sant Mateu de Montnegre, a menys de
200 metres a mà dreta, hi ha un
corriol que s’endinsa al mig del
bosc. Trobarem la font poc abans
d’haver fet dos minuts a peu.

L’ORATORI DE FRA
DALMAU
Està situat a la Mota (Palol de
Revardit). Al segle XIX ja existia

L’oratori de Fra Dalmau

