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Salutació del President dels Amics de Núria.
Benvolguts Amics de Núria,
Estem vivint unes efemèrides prou importants perquè no ens passin desapercebudes. Ho fem constar en els escrits
d'aquest full de la Lliga Informa: El Cinquantenari de la Coronació de la Mare de Déu de Núria i el Segrest de la imatge de
la Mare de Déu de Núria. Tot el mes de juliol de l'any 1.967.
Per un cantó l'Acte de la Coronació de la Mare de Déu, amb un desplegament important d'autoritats tant eclesiàstiques
com politiques i militars de l'època i un dies abans de la Coronació el Segrest de la imatge de la Mare de Déu de Núria, un
fet de resistència, encara que en la premsa de llavors va ser titllat de "sacrílego".
Tots aquells fet ens porten als esdeveniments de la realitat actual de forma que el nostre Bisbe d'Urgell, Sr. Joan-Enric
Vives, en la homilia de la festivitat de Sant Gil de l'any passat, ens exhortava a "Estimar el propi país" tot recomanant-nos
amb motiu de la diada nacional de l'onze de setembre: a no sentir-nos lluny o desinteressats d’aquesta celebració, ja que
el cristià, com a conseqüència del quart manament de la llei de Déu, desenvolupa l’amor al país on neix, o en el que ha
crescut i on s’ha format i educat, o aquell que per emigració s’ha fet seu. “Pàtria” significa “lloc dels pares”, lloc i
comunitat que dóna cohesió i sentit a la dimensió social més propera de la meva existència, després de la família.
Aquest és un fragment de l'homilia. Tot el text està molt ben dissenyat d'acord amb el Catecisme de l'Església Catòlica
n. 2199, on ensenya el valor religiós envers la pàtria.
Des de aquestes línies us desitjo que passeu tots els Amics de Núria un bon estiu.
Una abraçada.
Joan Bragulat i Blasi
President.

Crònica de l'excursió a Folgueroles.
Tal com estava programat el passat dia 20 de maig vàrem realitzar l'excursió visita cultural a Folgueroles. Puntualment
sortirem de Barcelona amb autocar i en arribar a Folgueroles, ja ens esperaven les filles de la Sra. Ma. Antònia Farrés, vídua
de Ramon Bassols, promotor, fundador i 1r. president dels Amics de Núria.
De fet tant la Sra. Ma. Antònia Farrés, com les seves filles, són les hereves de la "Casa Aguilar" (1691), una casa pairal
situada al poble de Folgueroles Comarca d'Osona, conservada al llarg d'aquests tres-cents anys, pels successius hereters de
la pròpia família.
Doncs, bé. Aprofitant la invitació que se'ns va fer per part de la família Bassols a visitar la casa pairal, mostrant-nos totes les
dependències, el nostre president, Joan Bragulat en un moment de la visita va llegir un escrit d'Homenatge a la Sra. Ma.
Antònia Farrés i Domingo, vídua del Dr. Ramon Bassols, fundador i primer president dels Amics de Núria. En el homenatge
es va realçar a la Sra. Ma. Antònia, com a persona que donava tot el seu suport i complicitat de les activitats, iniciatives i
projectes que el Dr. Bassols tenia envers la nostra Associació la: Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Núria, "Amics de
Núria".Amb un ram del flors i un dinar de germanor a un restaurant de Folgueroles i amb la visita cultural a la Casa Museu
de Mossèn Cinto Verdaguer, donàvem per acabada l'excursió.

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

Publicació dels dos Concursos Organitzats pels "Amics de Núria".
(Realitzat per: Josep Ma. Vilumara, Pilar García i Pasqual Fort).

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: "JVJOL EN BARCELONA"
A la seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, a Barcelona, el passat dia 6 de juny, va tenir lloc la presentació al públic
del llibre “JVJOL EN BARCELONA” que l’Arxiu acaba d’editar. Podeu adquirir el llibre a les principals llibreries.
L’acte seguit per més d’una vuitantena d’assistents, va ser presidit pel Vocal de Cultura de l’entitat i la presentació anà a
càrrec de l’arquitecte David Ferrer, ex director de l’Arxiu Històric del COAC, i comptà també amb la intervenció de l’autor
del llibre Josep Ma. Jujol, fill, soci com tots sabeu dels Amics de Núria.
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Crònica del Romiatge a Núria per Sant Pere i Sant Pau 2017. (Per Joan Bragulat).
Com ja és tradicional en la nostra Associació, els dies 28 i 29 diada de Sant Pere i Sant Pau, fem el Romiatge al SantuariBasílica de Núria. Amb la participació de 32 persones vàrem iniciar la nostra pujada al Santuari des de Barcelona, fins al
cremallera que ens va acostar a la Vall de Núria. A la tarda la pluja ens va privar d'anar, tal com teníem previst, a l'Aplec a
l'Ermita de Sant Gil, pregària a la Font del Beat Pere Tarrés i l'homenatge als Presidents i Consiliaris i a tots el socis dels
"Amics de Núria" a la font del Dr. Bassols.
La conferència del nostre Consiliari, Mn. Joan Perera i amb les pregaries de Vespres al Santuari i la Missa celebrada per ell
mateix, on vam participar tots nosaltres i amb un record especial per a tots els "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
descans merescut a l'hotel.
El dia 29 de juny, festivitat de Sant Pere i Sant Pau, després d'esmorzar, vàrem visitar les instal·lacions de la Biblioteca a la
Casa del Santuari, on està ubicat l'armari de l'Arxiu Històric dels Amics de Núria i vam poder admirar arxius, objectes i
fotografies i postals antigues que els socis han anat dipositant a l'Arxiu.
A les 12 del migdia ja estàvem instal·lats al Santuari, per participar a la Missa solemne per la festivitat de Sant Pere i Sant
Pau, concelebrada pel Vicari general del Bisbat d'Urgell, Mn. Ignasi Navarri, Mn. Joan i Mn. Joaquim, capellans custodis del
Santuari i Mn. Fermí, rector de Torà, que com l'any passat vàrem pujar a Núria una representació del poble de Torà, tot
recordant l'acte d'agermanament dels pobles de Queralbs-Núria-Torà. Igualment i organitzar pel Consell Comarcal del
Ripollès, a la I Trobada de gent gran dels diferents municipis del Ripollès al Santuari de Núria i que va exalçar encara més
aquesta diada, una de les assenyalades a la vall que marca tradicionalment l'inici de la temporada d'estiu. 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, ens vàrem dirigir al Santuari per el comiat a la Mare de Déu, marxàrem cap al cremallera i a
Ribes ja ens esperava l'autocar de retorn a Barcelona.

Cinquantenari de la Coronació de la Mare de Déu de Núria. (Per Joan Bragulat).
En aquest escrit recordarem un fet molt important pels Amics de Núria: La Coronació de la Mare de Déu de Núria el dia 13
de juliol de 1.967.
La implicació de la llavors Junta Rectora de la Lliga Espiritual va esser molt intensa. Tant va ser així, que el segrest de la
imatge de la Mare de Déu de Núria, uns dies abans de la coronació, va deixar glaçats i molt preocupats per la incògnita que
suposava per a tots els fidels i també per tots els integrants de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Núria - Amics de
Núria, el fet de que no es podria coronar la Mare de Déu.
L'acte del dia 13 de juliol de 1.967 es va fer amb la participació de la nostra Associació "Amics de Núria" i del
llavors consiliari de la Lliga Mn. Francesc Verdés i amb la presència d'importants autoritats eclesiàstiques com
el polèmic bisbe de Barcelona, Gonzalo Marcelo Martín que va predicar l'homilia i que en cap moment va fer
esment a la desaparició de la imatge. Hi eren també presents a la festa, controlada pel règim franquista,
polítics i militars i de tots els estaments de l'època i es va poder fer realitat la Coronació de la Mare de Déu de
Núria.

RECORDEU: El dia 8 de setembre de 2017 Festivitat de la Mare de Déu de Núria.
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Presentació del documental "El Segrest de Núria" (Text i fotos Rosa Corominas).

El passat dia 06 de Juny va tenir lloc a la sala d'actes de l'Institut d'Estudis Catalans la presentació del Documental "El
segrest de Nuria " dirigit per Manuel Castellet i produït per ZEBA Produccions i del Llibre " Mossèn, ens han pres la
Marededéu ! " del mateix Castellet i Rosa Anna Felip.
La sala d'actes de l'IEC era plena de gom a gom, entre els assistents el Bisbe d'Urgell Sr. Joan-Enric Vives així com algunes
d'aquelles persones que varen estar implicades en la desaparició de la imatge ,algunes que la varen guardar mentre va
estar desapareguda i els qui varen col·laborar al seu retorn a la seva casa del Pirineu: entre d'altres: Nemesi Solá, Xavier
Margais i Florència Ventura, esposa de Josep Benet .
Entre aquest públic també hi havia el aleshores vicari i organista del Santuari, Enric Lahoz, que va ser culpat i processat
per aquesta desaparició, ja que era un capella jove, obert, afí al moviment " Volem bisbes catalans " , molt amic i molt
estimat de tots aquells que passàvem els estius a Núria.
Malgrat el retorn de la imatge de la Mare de Deu al Santuari al cap de cinc anys i que aquells que havien organitzat el
segrest varen explicar-ne les raons i varen exculpar Mn. Enric, si be mantenint -se en l’anonimat per por fins ara, mai des
de l’Església de la Seu, ni des del Santuari ni des del Bisbat, ningú va demanar perdó a l’Enric per aquella acusació injusta
que tan el va fer patir durant anys.
En acabar la presentació es va donar la paraula al Senyor Bisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives i aquest va reconèixer
públicament aquesta falsa acusació i el mal que s’havia fet a l’Enric Lahoz i li va demanar que disculpés l'Església
d'Urgell per aquell fet . Seguidament el Senyor Bisbe i l’Enric Lahoz es varen fer una sincera i emotiva abraçada , com
també amb en Xavier Margais . Aquest fet va tancar finalment una ferida oberta durant cinquanta anys.

Notícies de la Parròquia de la Mare de Déu de Núria.
Tal com informàvem en el full anterior us recordem 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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Tot recordant al Pare Raimon Algueró S.I. (Text i foto recordatori, Rosa Corominas).

"En tot servir i estimar "
Aquest lema ignasià el va fer seu i el va fer realitat en Raimon.
El seu comiat a Santa Maria del Mar va ser la demostració d'afecte de proximitat que tenia en Raimon, allí es varen aplegar
tres generacions, que vol dir la realitat de proximitat, d'afecte, de complicitat a l'escola dels jesuïtes de Casp on va ser
professor, consiliari, conseller, acompanyant de tots ells durant 50 anys.
En Raimon no es caracteritzava pels seus sermons, sinó per la manera com tractava els joves, sabia ser amic d'ells,
confident, era un referent i plegats varen compartir recessos i eucaristies i que tal com deien uns alumnes " "potser no
hauríem conegut tant el nostre interior sense els recessos portats pel Raimon a Montserrat, a Manresa, a Loiola. Però
aquests recessos no eren nomes tres dies de sortir fora de Barcelona, sinó que varen permetre a tots aquests joves
reflexionar, escoltar el silenci, acompanyar, interioritzar...., però també varen compartir viatges, excursions, als
campaments de Tavescan o a d'altres llocs del Pirineu, celebrant l'eucaristia dalt d'un cim o menjant una paella a
Viladrau. Els va inculcar l'amor a la natura i a la muntanya "Les amistats mes fortes es fan a la muntanya " els deia.
Va ser gran devot de la Mare de Deu de Nuria i admirador de les muntanyes que l'envolten. Durant una colla d'anys va
formar part de la nostra associació i en diverses ocasions va donar un cop de ma a les tasques del Santuari quan un mossèn
o un altra li havia demanat. Per Sant Pere del 2014 va compartir amb mossèn Joan i amb tots els que allí hi érem
l'Eucaristia i després la benedicció dels prats i les farinetes.....
Ens va deixar la setmana de Pasqua i una de les seves ultimes paraules varen ser : " Vull viure la Pasqua eterna ". Segur que
la viu !.Arreveure Raimon !

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, Concepció Rodergas Torelló.
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.

RECORDEU: El dia 1 de setembre de 2017 Festivitat de Sant Gil.
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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