LA LLIGA INFORMA-18
Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Núria

Amics de Núria
Basílica de Núria - Bisbat d'Urgell 17534 - Queralbs
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Consulteu la nostra web: www.amicsdenuria.cat

ATENCIÓ: Farem l'Assemblea General a la Parròquia de Sant Domènec de Guzmán,
carrer Calàbria, 12 - 08015 - Barcelona.
Salutació del Consiliari Mn. Joan Perera.
Benvolguts Amics:
Aquest any ens hem de felicitar per la brillant iniciativa de dur a terme el primer Concurs de Dibuix per a Nens i Nenes
d'entre 6 i 12 anys. Respon perfectament a les finalitats de l'Associació, que és divulgar les belleses i els encants d'aquest
jardí que és Núria i que agombola la nostra santa Imatge. I ja se sap que qui admira Núria, admira també la Perla de Déu
que allí s'hi troba, la nostra Mare Maria.
Una bona colla de nens s'han animat a participar-hi, i impressiona la qualitat dels dibuixos i l' interès que s'hi ha posat.
N’estic molt feliç!
Jo us animo a agafar aquest camí: escampar la devoció a Maria per mitjans senzills, com un concurs infantil de dibuix. Això
fa família, i ens fa, als grans, un gran bé. Siguem apòstols també dels petits. Segurament a la família hi ha nens: fills,
cosins, néts, nebots, amics... En llur tendra edat, ja tenen la capacitat de lloar el seu Creador.
Felicitats, doncs, a tots els qui heu promogut aquest concurs, des de l'idea, a la realització concreta, als qui porteu el web,
i especialment al Jurat que ha prestat tan generós servei voluntari a l'Entitat.
I m'acomiado amb una abraçada, oferint-vos un poema de Josep Carner (El Tomb de l'Any, Proa 1966, p. 36) que segur
que ens farà adonar de la pregària que fan a Déu els infants essent simplement infants.
PREGÀRIA PER A UNA PETITA AL BANY
La veus, Senyor, refiladissa,
Dansa dins l'aigua, genitora
nua dins l'aigua, amb foll
de tota vida i tot sement;
trepig;
del goig mateix que li donaves,
si per ton Nom no sap lloar-te.
Déu eternal, et fa present.
xipollejant diu son desig
Pel Parenostre de son riure
d'ésser com l'aigua i com el dia,
i el Crec en Déu de son trepig,
afany que brilla, goig que brum
fes que el seu cor sigui una rosa
i el raig de sol on ella troba
sense pugó de mal desig
guspires vives de ta llum.
i tot servant de nit i dia
Ella, que dorm o es meravella
ton invisible Nom al mig.
(no és encar vella d'un sol any),
és per a Tu que riu i dansa,
religiosa, dins el bany.
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Crònica de la Trobada d'Advent - Nadal 2016. (Per en Joan Bragulat).
Aquesta tradicional Trobada d'Advent, realitzada el dissabte dia 17 de desembre de 2016, va ser molt entranyable amb el
tres Actes que la Junta Rectora havia preparat:
• "El Beat Pere Tarrés". Conferència a càrrec de Mn. Francesc Raventós i Pujol. Mossèn Francesc Raventós, és el
vicepostulador de la Causa de Canonització del beat Pere Tarrés, Sacerdot de l'Arquebisbat de Barcelona, és
canonge de la seva Seu i rector jubilat de la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol. Va conèixer personalment el
Dr. Pere Tarrés.
En la seva conferència ens va anar desgranant la vida exemplar del beat Pere Tarrés, la seva exemplaritat
sacerdotal, tot una vida santa, va crear i posar en marxa el Sanatori-Clínica Mare de Déu de la Mercè, amb la
finalitat específica d'assistir i guarir els malalts tuberculosos pobres. Totalment donat a la seva professió de
metge, veia el Crist en el malalt.
Tarrés s'identificà plenament amb aquell gran moviment que fou la Federació de Joves Cristians de Catalunya. La
Federació va arribar a tenir centenars de grups i 18.000 afiliats a tot Catalunya. Allí exercia la seva vocació
d'apòstol de la joventut.
Servir al front de guerra i al final de maig de 1938, diversos metges van ser cridats per la Comandància de Sanitat
a servir l'exèrcit republicà. Tarrés no va fugir com altres. Al front va escriure, dia a dia, el famós Diari de guerra.
Com es sabut, el Pare Tarrés passà unes temporades de descans a Núria des de l'any 1947, que hi pujava sovint a
contemplar el Casal de la Mare, com ell anomenava Núria.
La mort serena d'una gran figura gegantina com la del Dr. Tarrés, d'una malaltia greu, morí la tarda del dia 31
d'agost de 1950, envoltat de col·legues i amics i de les seves germanes.
Des d'aquesta crònica volem agrair a Mossèn Francesc Raventós la seva presència en un dia tan assenyalat de la
nostra Trobada d'Advent.
• Celebració de l'Eucaristia a la Parròquia de Núria de Barcelona. Seguidament baixarem a l'església per participar
i pregar en la Missa d'Advent, com a preparació del Nadal, per la vinguda del Senyor. I com de costum en les
nostres celebracions, vam tenir un record molt especial per els "Amics de Núria" que ens han deixat durant l'any
2016. El nostre agraïment a Mn. Santiago Bueno, Rector de la Parròquia de Núria, per facilitar-nos les
instal·lacions de "l'Auditorium".
• Dinar de Germanor. Tal com estava anunciat vàrem retrobar-nos tots els assistents al restaurant Gran París per la
celebració de la jornada. Els "amics de Núria", sempre hem fet aquest retrobament, ja que ens ajuda a ser més
Amics al voltant de la Mare de Déu de Núria. Amb el brindis final ens vam desitjar tots unes Bones i Santes Festes
de Nadal.

Finestra oberta al Soci.
El nostre soci, Sr. Josep Ma. Jujol, ens ha enviat un missatge sobre una notícia que creiem pot ser d'interès pels Amics de
Núria i que seguidament exposem:

L’Ajuntament de La Secuita ha concedit a títol pòstum, a l’arquitecte Jvjol, la insígnia d’or, la distinció
màxima que aquest municipi concedeix, en comptades ocasions, a persones que de forma extraordinària han
treballat pel municipi.
Jvjol ha dignificat i promocionat el caseriu de Vistabella i conseqüentment La Secuita, amb la construcció de
l’extraordinari temple, obra cabdal de l’arquitectura religiosa.
Gràcies a l’obra jujoliana, Vistabella i La Secuita estan presents al mapa mundial de l’art.
En feu entrega l’alcalde, Eudald Roca, que glosà el personatge; 62 persones se sumaren a l’homenatge, junt
amb el President del Consell Comarcal, el Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, el President del
Gremi de Pagesos de Tarragona i la majoria de regidors de la localitat.
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Entre el públic hi havia gent de Vistabella, La Secuita, Tarragona, Vallmoll, Montferri, Alcover, Bràfim, El
Catllar i Els Pallaresos.
Els fills de Jvjol expressaren la seva satisfacció i agraïren tal gran distinció. L’acte tingué lloc el dissabte 14
de gener de 2.017.
ARXIV JVJOL Gener, 2017
Des de aquesta Finestra al Soci, volem felicitar a la família de l'arquitecte Jujol, els senyors Teresa i Josep Ma. Jujol, per
aquest merescut homenatge al seu pare, tot recordant la seva entrega i amabilitat en la visita que vàrem realitzat el
passat mes de maig, precisament als llocs on hi és present la mà de l'artista: Montferri, Vistabella i La Secuita.

Veredicte del 1r. Concurs de Dibuix sobre "Núria".
En el nostres fulls La Lliga Informa 15 i 16 us informàvem sobre el Concurs de Dibuix sobre "Núria", adreçat a nens i nenes
d'entre 6 i 12 anys i 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) de les Parròquies, Catequesis, Esplais i Escoles Cristianes. Hem rebut dibuixos dels Bisbats de Tarragona,
Urgell, Girona, Terrassa i Barcelona. Us recomanem veure tots els dibuixos premiats i participants a la nostra web
www.amicsdenuria.cat. Ara us presentem el Veredicte del Jurat:
Amics de Núria – Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Núria.
Rosa Corominas Sardà, membre del Jurat i vocal de la Junta de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Núria,
CERTIFICA:
En la reunió celebrada el dia 6 de febrer de 2017, a les 12 hores, a la seu de la Fundació Escola Cristiana de
Catalunya, carrer dels Àngels núm. 18, Barcelona, s’ha reunit el Jurat del 1r concurs de dibuix infantil sobre la Vall de
Núria, format per:
* Rosa Maria Piqué, mestra, en representació de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya,
* Carme Campdelacreu, professora,
* Maria Teresa Canals Aromí, Doctora en Història de l’Arquitectura, Llicenciada en Història de l’Art i directora jubilada
del Museu de l’Estampació de Premià de Mar,
* Pilar Garcia i Garcia, ceramista i pintora, tresorera de la Junta de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Núria i
autora de la ceràmica als primers premis,
* Rosa Corominas Sardà, dissenyadora d’articles de pell, assistenta social, voluntària d’Arrels, i llicenciada en Filosofia i
lletres i vocal de la Junta de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Núria.
El Jurat ha decidit concedir els següents premis segons les categories:
Categoria 6 i 7 anys:
Primer premi: Júlia Hernanz, de 7 anys, amb el pseudònim Nenúfar, pel dibuix “La Vall de Núria”. Col·legi Montserrat,
de Cerdanyola.
Segon premi: Faustí Pujol Gálvez, de 7 anys, amb el pseudònim Faustí, pel dibuix “Viatge a Núria”. Escola Patronat
Domènech, de Gràcia, Barcelona.
Tercer premi: Víctor Pujol Gálvez, de 6 anys, amb el pseudònim Víctor, pel dibuix “Vacances a Núria”. Escola Patronat
Domènech, de Gràcia, Barcelona.
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Categoria 8 i 9 anys:
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Primer premi: Noa Pujol Condal, de 8 anys, amb el pseudònim Naska, pel dibuix “La Vall de Núria”. Col·legi FEDAC de
Guissona.
Segon premi: Isabel Riera Domenjó, de 8 anys, amb el pseudònim Jack, pel dibuix “Cremallera”. Col·legi FEDAC de
Guissona.
Tercer premi: Júlia Consol Liñán, de 8 anys, amb el pseudònim Lila, pel dibuix “La natura és preciosa”. Col·legi FEDAC
de Guissona.
Accèssit: Elena Argelich Vila, de 9 anys, amb el pseudònim Zanahoria, pel dibuix “La cova de Sant Gil”. Escola La Vall,
de Bellaterra.
Categoria 10, 11 i 12 anys:
Primer premi: Tona Borbonet, de 12 anys, amb el pseudònim Flor de primavera, pel dibuix “Descobrint Núria”. Centre
Sant Pere Apòstol, de Barcelona.
Segon premi: Lourdes Argelich Iglesias, de 10 anys, amb el pseudònim Alegre, pel dibuix “La Vall de Núria”. Escola La
Vall, de Bellaterra.
Tercer premi: Mireia Costas i Tulla, de 11 anys, amb el pseudònim Patinadora, pel dibuix”Vall de Núria”. Escola
Vedruna, de Palafrugell.
A Barcelona, 6 de febrer de 2017.

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. Elionor Montés
i Rué, Sra. Adelaida Cubells Sagalá. 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 presentar-los a la Casa del Pare. Al Santuari-Basílica de Núria se'ls han dit les Misses
de costum.
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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
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@gmail.com
Vocal Cultura i Relacions Socis: Rosa Corominas - tel. 609.004.791 - rocosa108@hotmail.com
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