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VEGEU PROGRAMA DEL ROMIATGE AL SANTUARI DE NÚRIA PER SANT PERE 2017-.
VEGEU PROGRAMA EXCURSIÓ VISITA CULTURAL A FOLGUEROLES. pàgina: 2 .
Salutació del President dels Amics de Núria.
Benvolguts Amics de Núria,
Tenim el goig d'adjuntar-vos el Programa del Romiatge al Santuari-Basílica de Núria per Sant Pere i Sant Pau - 2017, per
els dies 28 i 29 de juny.
Com cada any i de forma tradicional, ja que considerem aquest Romiatge que és l'acte central i més important dels Amics
de Núria, ens ajuda a redescobrir la presència propera de Maria, en la seva advocació de Núria. Un lloc extraordinari que
ens dona l'ocasió de sentir el silenci, el nostre retrobament amb la natura i la pau, aquest bé que és la Pau que tant
propaga el Papa Francesc a tots els seus viatges.
Des de aquestes línies us convido a participar en la Pujada al Santuari de Núria els dies anunciats en el Programa i a vetllar
i aprofundir per les nostres arrels cristianes de Catalunya, tot entonant... la Mare de Déu de Núria, anem tots a visitar!
Una abraçada.
Joan Bragulat i Blasi - President.

Crònica de l'Assemblea General Ordinària. Per en Joan Bragulat.
* Com us vam informar, el dia 4 de març de 2017 a les 11 hores, tingué lloc l'Assemblea General Ordinària celebrada
als locals de la Parròquia de Sant Domènec de Guzmán, carrer Calàbria, 12 de Barcelona.
* Vàrem iniciar l'Assemblea amb una pregària a la Mare de Déu. Varen assistir a l'Assemblea 19 socis. Es va seguir tot
el programa de l'ordre del dia i es van aprovar tots els punts de l'ordre:
• L'Acta de l'Assemblea del 27 de febrer de 2016.
• Informació sobre la renúncia als càrrecs de la Junta Rectora: de l'Eva Miquel i Xavier Roca (Secretària i Joventut
i Vicepresident i Comunicació, respectivament.
• Memòria any 2.016
• L'estat de comptes de l'Associació a final d'exercici 2016.
• Informació del resultat del 1r. Concurs de Dibuix Curs 2016-2017. Temàtica "La Vall de Núria". Proposta de
possibles nous concursos, de obrir Delegacions dels Amics de Núria Comarcals i de participació a la web dels
Amics de Núria, fent-la més amena i pràctica.
* Seguidament a la una del migdia, assistírem a l'Eucaristia concelebrada per Mn. Joan Perera i el rector Mn. Vicenç, a
la mateixa Parròquia de Sant Domènec i a l'hora del ofertori es va fer entrega a alguns dels participants del Concurs de
Dibuix, els premis acreditatius que el jurat havia atorgat. Vàrem pregar per totes les intencions i per tots els Amics de
Núria que durant l'any 2016 ens van deixar. A continuació vam fer presència al restaurant Pa i Trago del carrer
Parlament, per fer el dinar de germanor (calçotada).
* El dia 22 de març varen procedir a fer l'entrega dels premis a l'Escola Mare de Déu del Roser Fedac-Guissona. Va ser
un acte molt simpàtic, ja que hi eren presents les dues classes que van participar al Concurs de Dibuix. Hi fórem
presents també: la Directora de l'Escola Sra. Sara Márquez i la Professora Núria Miguel, dos joves de Montblanc que
van participar explicant anècdotes engrescadores per als infants, pares i professors de l'escola, el president dels Amics
de Núria, Joan Bragulat, na Pilar García,de la Junta Rectora i autora de la ceràmica del primer premi i Mn. Joan Perera,
que conjuntament amb el Sr. Rector de Guissona, Mn. Ramon Balagué, amenitzaren l'acte d'entrega de premis i
Diplomes a cadascun dels alumnes. Amb el cant dels Goigs a la Mare de Déu de Núria, acabà l'acte d'entrega dels
premis.
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* Hem d'agrair als patrocinadors l'oferiment per al Concurs de Dibuix dels premis: El Santuari de Núria, amb vídeos i
llibrets de Núria, FGC i Vall de Núria amb els bitllets del Cremallera, A la Sra. Pilar García de la Junta Rectora dels Amics
de Núria, amb les ceràmiques de la façana del Santuari.
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Delegacions dels Amics de Núria:
•
•

Delegats a la Comarca de La Selva: Xavier Roca i Bas i Eva Miquel i Cos.
Delegada a la Comarca del Baix Empordà: Núria Rusiñol i Ponsharnau.

PROGRAMA DE L'EXCURSIÓ-VISITA CULTURAL A FOLGUEROLES DIA: 20 DE MAIG 2.017.
Dia: Dissabte ,20 de Maig de 2.017.
• Sortida amb autocar.
• Preu per persona: 50'00 € (Inclòs: Autocar - Visita Cultural - Dinar).
• Cal portar l'esmorzar.
Horaris: Cal màxima puntualitat.
•
09:O0 hores - Punt de Trobada Autocar: Plaça Catalunya davant banc d'Espanya.
•
10:00 "
- Parada Restaurant 4 Carreteres. Temps lliure per esmorzar.
•
11:00 "
- Homenatge a la Sra. Ma. Antònia Farrés, vídua de Ramon Bassols, Promotor,
Fundador i 1r. President dels Amics de Núria.
•
13,00 "
- Temps lliure.
•
14,00 "
- Dinar al Restaurant Can Pascual de Folgueroles.
•
17,00 "
- Visita a la Casa Museu de Mossèn Cinto Verdaguer.
•
20,00 "
- Arribada prevista a Barcelona.
INSCRIPCIONS: Als telèfons: 93-232.73.95 - Sra. Pilar García.
609.00.47.91 - Sra. Rosa Corominas.
93-325.57.55 - Sra. Mercè Trápaga.
Quedaran tancades el dia 15 de maig de 2017.

Notícies de la Parròquia de la Mare de Déu de Núria.
Us comuniquem que a la Parròquia de la Mare de Déu de Núria de Barcelona, han decidit tirar endavant un Projecte
de Trasllat, Restauració i muntatge de l'Orgue Estadella-Xuclà (1943/44), donació gratuïta de l'Escola Pia de Sarrià, per
tal que l'instrument no es perdi i pugui servir al culte. En general, malgrat que en el moment actual no es pot
interpretar música amb ell, encara és un instrument recuperable. Amb el seu trasllat i restauració, l'Església de
Barcelona recuperarà un instrument de l'escola catalana d'orgueners que es desenvolupà a partir de constructors
francesos del segle XIX. Serà una aportació important a l'escassa presència d'orgues antics a la ciutat, perduts durant la
Guerra Civil. La nostra Associació ha col·laborat amb un donatiu de 100,00 €. Felicitem a Mossèn Santiago Bueno,
rector de la parròquia per aquesta iniciativa que donarà solemnitat i esplendor a les celebracions litúrgiques.
Pressupost final aproximat amb IVA: 100.000 €.Es poden fer Donatius a:
• La Caixa: ES47 2100 5423 8222 0067 2605
• Banc de Sabadell: ES44 0081 7301 3100 0134 1143
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Cobrament Quotes 2017.
Aquest any el cobrament de les quotes als Socis les farem entre els mesos de maig i juny del 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
Rué, Sra. Adelaida Cubells Sagalá, Sr. Pere Figuerola Rosinés, Sra. Victòria Albino Salvadó, i el Pare Raimon Algueró
Fortuny. S.J. (En la foto del 29-06-2014, el P. Raimon ajudant amb la seva senzillesa al nostre Consiliari Mn. Joan Perera, a la
lectura de la benedicció de les pastures i dels tradicionals panets i farinetes).
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
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 - mtrapagacua@gmail.com
Vocal Cultura i Relacions Socis: Rosa Corominas - tel. 609.004.791 - rocosa108@hotmail.com
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