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RECORDEU: El dia 8 de setembre de 2016 Festivitat de la Mare de Déu de Núria.

Salutació del president dels Amics de Núria.
Benvolguts Amics de Núria,
* Aquest any hem fet la nostra tradicional estada a Núria en la diada de Sant Pere i Sant Pau-2016. Amb el bon record i la nostra
participació dels Amics de Núria, de la Missa Jubilar i d'Indulgència de l'Any Sant de la Misericòrdia, convocat per el Sant Pare
Francesc, i dels actes religiosos de la festivitat de Sant Pere i Sant Pau, vàrem aprofundir en el missatge de la Misericòrdia. Tots els
actes molt ben preparats pel nostre Consiliari Mossèn Joan Perera, que com molt bé sabeu, s'entrega totalment als pelegrins que
pugen al Santuari. Des de ací el nostre agraïment per la seva tasca espiritual i les seves atencions.
Que tingueu tots un bon estiu!
Una abraçada,
Joan Bragulat i Blasi.
President.

Crònica del Romiatge de Sant Pere i Sant Pau - 2016.
* D'acord amb el Programa del Romiatge a Núria, vàrem iniciar el viatge de durada de dos dies a la Vall de Núria, amb la participació
de fidels de la Parròquia de Sant Domènec de Guzmán de Barcelona, amb un total de 30 persones.

Dia 28 de juny de 2016.
* A l'hora prevista des de Barcelona arribàvem al Cremallera a Ribes i a les dotze del migdia ja estàvem a la recepció de l'hotel
pel lliurament de les habitacions. Amb temps lliure per descansar i passejar, a les dues ens posàrem a dinar al restaurant.
* A mitja tarda ens vam dirigir a la Sala Sant Pere, per assistir a la projecció del documental "L'Exili de la Mare de Déu de Núria",
de l'autor Sr. Manuel Castellet. Seguidament i a la mateixa Sala Sant Pere, ens va impartir la Conferència de l'Any Jubilar de la
Misericòrdia, a càrrec de Mn. Ignasi Navarri, vicari general i missioner de la misericòrdia, del Bisbat d'Urgell.
* Seguidament i com ja és tradicional vàrem assistir al Santuari-Basílica, entrant per la Porta Santa del Santuari, per participar a
la Missa Jubilar i d'Indulgència, amb res de vespres a la Basílica, oficiada per Mn. Ignasi Navarri. Vàrem tenir presents durant la
missa els nostres difunts "Amics" que ens han deixat durant l'any. Al final de la missa Cant dels Goigs i veneració al cambril de
la Mare de Déu de Núria. Seguidament sopar al restaurant i el merescut descans a l'hotel.

Dia 29 de juny de 2016 - Festivitat de Sant Pere i Sant Pau.
* Iniciem el dia a Núria amb un sol radiant. Desprès d'esmorzar i amb temps suficient, vàrem passar a les instal·lacions de la

Biblioteca a la Casa del Santuari, on està ubicat l'Armari de l'Arxiu Històric dels Amics de Núria, on vam poder admirar els àlbums
de fotografies, des de la fundació de la nostra Associació, com les Actes i correspondència de les corresponents Juntes Rectores de
diversos anys. En concret vàrem exposar i admirar el III Àlbum de fotografies antigues que per Nadal passat, ens va entregar el
nostre benvolgut i estimat expresident, Sr. Santiago Baijet, perquè fos dipositat a l'Arxiu Històric dels Amics de Núria.
* Seguint el guió del programa, a les 12 del migdia i tal com estava previst, a la sala de conferències de Vall de Núria, es va fer
l'Acte Institucional d'Agermanament dels Municipis de Queralbs i Torà. Presidí l'acte el President de FGC, Sr. Enric Ticó, l'Alcaldessa
de Queralbs i l'Alcalde de Torà, amb uns emotius discursos enaltint l'efemèride.
* A continuació d'aquest entranyable acte, i a la Basílica de Núria, Missa solemne concelebrada de la Festivitat de Sant Pere i
Sant Pau i acompanyant els cants, l'orgue de la Basílica, el Professor Bernat Bailbé. Vàrem pregar en el seu moment per als socis

El nostre Beat, Pere Tarrés, el primer "Amic de Núria". (M. Àngels Papiol)

LA LLIGA INFORMA-16
Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Núria
Basílica de Núria
(Bisbat d'Urgell)
17534 - Queralbs

Amics de Núria

3r.Trimestre 2016

Consulteu la nostra web: www.amicsdenuria.cat

"Amics" que en han deixat enguany. Acabada la Missa solemne i amb el Cant dels Goigs a Llaor de Sant Pere, es va iniciar la
processó cap l'esplanada del llac, on es va fer la benedicció de les pastures i dels tradicionals panets i farinetes amb degustació de
tots els presents.
* A la tarda després de dinar, vàrem assistir al Santuari al concert d'orgue pel professor Bernat Bailbé, on ens va interpretar unes
peces dedicades a la Mare de Déu de Núria, de Robert de la Riba i d'Antoni Pérez Moya. Acabat el concert i amb una pregària a la
Mare de Déu, marxàrem cap al cremallera i a Ribes ja ens esperava l'autocar de retorn a Barcelona.

Documental sobre el "Segrest" de la Mare de Déu de Núria. (1967-1972).
* Us comuniquem que la Junta Rectora de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Núria "Amics de Núria", ha decidit participar
en el projecte del documental "El Segrest de la Mare de Déu de Núria", amb la quantitat de 100,00 €.
* Creiem que la decisió és important, ja que la Història del Segrest de la Imatge de la Mare de Déu de Núria, va ser viscuda de
molt aprop pels membres de la Junta Rectora dels Amics de Núria, d'aquells moments, ja que s'estava preparant amb tota
solemnitat la Coronació Canònica de la Mare de Déu de Núria, celebració que va ser molt ben preparada pels nostres
representants dels Amics de Núria, pel Bisbat d'Urgell i les autoritats civils i militars del moment.
* La nostra participació a aquest nou projecte, ha estat motivat per la invitació que ens va fer el Sr. Manuel Castellet, que com ja
vàrem informar, és l'autor del llibre i documental "l'Exili de la Mare de Déu de Núria" (1936-1942) i que el desembre passat ens va
presentar ell mateix a l'Auditorium de la Parròquia de Núria. La nostra participació, per tant no sols és econòmica sinó presencial,
ja que varies persones de l'entorn dels Amics de Núria, participen al documental.
* Està previst que el documental surti a la llum durant el proper any 2017, cinquantenari de la Coronació de la Mare de Déu de
Núria. Anirem informant, en els propers fulls de La Lliga Informa, sobre aquests esdeveniments.

Pelegrinatge a l'Abadia de Sant Gilles du Gard. Llenguadoc-Rosselló (França).
* Amb motiu dels 900 anys de la Fundació de l'Abadia de St. Gilles du Gard, els Amics des Chemins de St. Gilles, han convidat al
nostre expresident dels Amics de Núria, Sr. Carlos Baijet, per la amistat i vinculació que han mantingut des de fa molt temps, a
assistir com a representant del Santuari-Basílica de Núria i de la nostra Associació.
* Tant el nostre consiliari, Mossèn Joan Perera, capellà custodi del Santuari-Basílica de Núria, com la Junta Rectora de la Lliga
Espiritual de la Mare de Déu de Núria "Amics de Núria", vàrem decidir en una de les nostres reunions, que fos oficialment el Sr.
Carlos Baijet, qui ens representés a les dues Entitats, als 900 anys de la Fundació de l'Abadia de St. Gilles du Gard, a finals d'agost
de 2016, on llegirà una carta conjunta del Santuari i dels Amics de Núria, feta pel nostre Consiliari, Mn. Joan Perera i pel nostre
president, Sr. Joan Bragulat.
* El nostre expresident, Sr. Carlos Baijet, ens va expressar la seva disposició i alegria en representar-nos en tant important Acte
de celebració.

BASES DEL 1R. CONCURS DE DIBUIX
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“LA MARE DE DÉU DE NÚRIA ANEM TOTS A VISITAR" !
Amics de Núria - CURS 2016-2017
1. Amics de Núria convoca per al curs 2016-2017 el 1r Concurs de Dibuix “La Mare de Déu de Núria anem tots a visitar”. Està adreçat a tots
els nens i nenes d’entre 6 i 12 anys i consta de tres categories, segons l’etapa d’educació Primària: Cicle Inicial (1r i 2n), Cicle Mitjà (3r i 4t) i
Cicle Superior (5è i 6è).

2. La temàtica és “La Vall de Núria” i els dibuixos han de representar qualsevol de les vessants de la Núria: paisatgística, cultural, espiritual,
natural, etc. Les obres han d’ésser inèdites i només se’n podrà presentar una per participant.
3. Els dibuixos han de ser fets a mà, de forma individual i en format DIN-A4 horitzontal. La tècnica és totalment lliure.

4. Les obres s’hauran de presentar via correu postal a l’adreça Amics de Núria. Casa de l’Església. Queralbs. Núria. (17534). També hi haurà
l’opció d’enviar-les escanejades a través de correu electrònic a l’adreça info@amicsdenuria.cat.
5. El termini de presentació és el 12 de desembre de 2016. Tot dibuix presentat fora de termini serà exclòs del concurs.

6. Els dibuixos es presentaran amb el pseudònim i títol del dibuix al darrera, i adjunt amb ells portaran un sobre o un full on hi consti el
pseudònim, nom i cognoms del participant, edat, la parròquia, l’esplai o l’escola on es pertany i un correu electrònic de contacte.

7. El jurat estarà format per 5 membres (3 persones vinculades al món artístic i 2 de la Junta dels Amics de Núria). El seu veredicte, que serà
totalment inapel·lable, es farà públic el 9 de febrer de 2017 a la pàgina web www.amicsdenuria.cat.
8. S’atorgaran 3 premis per a cadascuna de les 3 categories. Així mateix, tots els concursants rebran un diploma de participació.
• 1r Premi: 2 bitllets per al Cremallera + 2 entrades per al Parc Lúdic de Núria + 1 llibre i 1 DVD sobre Núria + 1 Ceràmica original de Núria,
obra de l’artista Pilar Garcia + 1 carnet familiar de soci d’Amics de Núria vàlid per un any.
• 2n Premi: 2 bitllets per al Cremallera + 1 llibre i 1 DVD sobre Núria + 1 carnet familiar de soci d’Amics de Núria vàlid per un any.
• 3r Premi: 2 bitllets per al Cremallera + 1 llibre sobre Núria + 1 carnet familiar de soci d’Amics de Núria vàlid per un any.
9. Els dibuixos premiats i no premiats seran publicats a la galeria d’imatges de la plana web www.amicsdenuria.cat.
10. El fet de participar en aquest concurs suposa l'acceptació de les seves bases.
Núria, 16 de juny de 2016
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En record per els "Amics" que ens han deixat.
Volem tenir un record molt especial per els socis que ens han deixat. Us preguem una pregària per a: Sra. Adela Castellví i
Figueras, Sra. Maria de la Cinta Monleón Fornós, Sra. Ma. del Carme Cortada i Roset, Sra. Anna Calvet i Pujol, Sr. Josep
Ma. Fauquer i Farré, Sra. Montserrat Rabadà i Lagüens, Sr. Joan Roca i Arderiu i Sr. Jordi Farran i Matamoros. Expressem
als seus familiars el nostre condol. Que reposin en la pau del Senyor i que la Mare de Déu de Núria els aculli per presentarlos a la Casa del Pare. Al Santuari-Basílica de Núria, se'ls han dit les Misses de costum.

Com contactar amb nosaltres, Junta Rectora:

www.amicsdenuria.cat

Amics de Núria
Consiliari: Mn. Joan Perera - tel. 972-73.20.39 - nuria@bisbaturgell.org
President: Joan Bragulat - tel. 93-339.19.98 joanbragulatb@hotmail.com
Vicepresident i Comunicació: Xavier Roca - tel. 626.460.009 - xavier.roca.bas@gmail.com
Secretària i Joventut: Eva Miquel - tel. 678.439.065 - eva.miquel.cos@gmail.com
Tresorera i Activitats i Cultura: Pilar Garcia - tel.93-232.73.95 - pilarirosagarcia@gmail.com
Vicetresorer o comptador: Josep Ma. Vilumara - tel. 606.455.268 - josepmariavilu@gmail.com
Vocal Activitats i Cultura: Mercè Trápaga - tel. 93-325.57.55 - moron11-8@hotmail.com
Vocal Cultura i Relacions Socis: Rosa Corominas - tel. 609.004.791 - rocosa108@hotmail.com
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