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VEGEU PROGRAMA DEL ROMIATGE AL SANTUARI DE NÚRIA PER SANT PERE 2018.
VEGEU PROGRAMA EXCURSIÓ VISITA CULTURAL A SANTA COLOMA DE QUERALT. pàgina 3

Salutació del nostre Consiliari Mn. Joan Perera.
Benvolguts "Amics":
En plena Setmana Santa ens comuniquen de nou gràcies a aquesta publicació trimestral que ens manté en
sintonia i coordinació. Tota associació necessita els seu mitjans per a poder dur a terme les seves finalitats, i les
publicacions són un mitjà privilegiat de mantenir el caliu; caliu que es torna foc quan ens reunim i compartim vis
a vis el nostre caminar.
Celebrem el 60è aniversari de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Núria. Una efemèride a celebrar amb joia i
agraïment. Joia, perquè el nostre treball no és en va i fructifica, ni que sigui en pocs grans (Jesús, a la paràbola del
sembrador, no va exigir que l'espiga donés un determinat nombre de grans, sinó que, simplement, en donés, que
no fos estèril). I agraïment. Sí, estem agraïts perquè el camí fet ens ha apropat més a Déu i als germans, que és,
en definitiva, la finalitat de la vida cristiana.
Però voldria afegir a la joia i a l'agraïment, la interpel·lació. És moment també de reflexionar, mirant el passat, el
futur, i el present, i fer per manera de millorar allò que pot fer-ho. Sempre podem ser més generosos amb Déu i
amb els germans, sempre podem obrir dins del cor portes que potser mai no hem obert. L'Associació és un mitjà,
un instrument, per a créixer com a cristians al voltant de la nostra estimada Mare de Déu de Núria.
Precisament ara que s'acosta el Sínode de Bisbes, on es tractarà de "Joves, fe i discerniment vocacional", ens
plantegem aquest profund problema que té la societat d'avui, i, per tant, també l'Església: com transmetre als
nostres joves el patrimoni espiritual i cultural que alimentava les passades generacions? No es podem desanimar
constatant simplement les dificultats, o bé ser conformistes: segur que alguna cosa més puc fer, ni que sigui
pregar amb més intensitat perquè la nostra joventut trobi els camins per a realitzar-se en tots els aspectes,
també en l'espiritualitat cristiana, segurament amb formes renovades, però sempre mirant el Crist de fit a fit.
Us desitjo una molt bona Pasqua de Resurrecció, compartint amb vosaltres la joia, l'agraïment i la interpel·lació
d'aquest 60è aniversari.
Mn. Joan Perera, Consiliari

LX Aniversari fundació dels Amics de Núria (1958-2018).
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LX ANIVERSARI DE LA LLIGA ESPIRITUAL DE LA MARE DE DÉU DE NÚRIA.

Amics de Núria (1958-2018)
La Junta Rectora de la nostra Associació la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Núria, va decidir en la última reunió del 11
de gener de 2018, commemorar el LX Aniversari de la fundació dels Amics de Núria amb la preparació d'un senzill
Programa especial que s'enviarà a tots els socis la primera quinzena de maig.
L'inici de la celebració d'aquest LX Aniversari serà del 1 de juny de 2018 i la cloenda el 16 de desembre de 2018 amb
motiu de la Trobada d'Advent.
Els actes commemoratius preparats comprenen quatre fites importants:
1. Inici dels Actes del aniversari amb l'Eucaristia d'acció de gràcies a la Parròquia de Núria el dia 15 de juny de 2018,
amb ofrena floral a la Mare de Déu de Núria.
2. Romiatge al Santuari de Núria, per Sant Pere d'enguany.
3. Festivitat de la Mare de Déu de Núria, el dia 8 de setembre de 2018.
4. Cloenda d'Actes aniversari a la Parròquia de Núria, amb una conferència a l'Auditorium. Eucaristia de cloenda del
LX Aniversari de la fundació dels Amics de Núria. Dinar de germanor.
Així doncs, m'adreço a tots els socis, familiars i amics, per tal que visquin i participin amb nosaltres en aquets actes i festes
commemoratives del LX Aniversari de la fundació dels Amics de Núria (1958-2018).
Joan Bragulat i Blasi
President.

Crònica de l'Assemblea General Ordinària. Per en Joan Bragulat.
* Com us vam informar, el dia 24 de febrer de 2018 a les 11 hores, tingué lloc l'Assemblea General Ordinària
celebrada a l'Auditorium de la Parròquia de Núria, carrer Bon Pastor, 9 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 4 de març de 2017.
• Memòria any 2.017.
• L'Estat de comptes de l'Associació a final d'exercici 2017. Pressupost per a l'exercici 2018.
• Informació del resultat del I Concurs de Fotografia-Estiu 2017.
• Informació sobre el II Concurs de Dibuix Curs 2017-2018.
• Anunci del Programa del 60è Aniversari de la fundació de La Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Núria Amics de Núria
* Acabada l'Assemblea i per manca de temps per baixar a la Parròquia vàrem fer la Visita Espiritual a la Mare de
Déu de Núria que tots vam seguir amb molta devoció. Seguidament tal com estava previst, férem el lliurament
dels premis del I Concurs de Fotografia-Estiu 2017, que van recaure a tres persones pertanyents a l'Associació
Camí de Montserrat a Núria. En Carlos Baijet representant d'aquesta Associació va fer entrega al president dels
Amics de Núria d'una placa de fusta de l'escut de l'Entitat. A més en Carlos Baijet va fer entrega en nom del seu
pare Sr. Santiago Baijet, d'una col·lecció sencera dels butlletins antics "Núria"per dipositar-los a l'Arxiu Històric
que els Amics de Núria tenim a la Casa de l'Església Biblioteca del Santuari. A continuació varem fer presència al
restaurant Casa Pamplinas del carrer Londres, per fer el dinar de germanor (calçotada).
* Hem d'agrair als patrocinadors l'oferiment per al Concurs de Dibuix dels premis: El Santuari de Núria, amb vídeos i
llibrets de Núria, A la Sra. Pilar García de la Junta Rectora dels Amics de Núria, amb la ceràmica de la façana del
Santuari.
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PROGRAMA DE L'EXCURSIÓ-VISITA CULTURAL A SANTA COLOMA DE QUERALT EL DIA: 5 DE MAIG 2.018.
Dia: Dissabte ,5 de maig de 2.018.
• Sortida amb autocar.
• Preu per persona: 50,00 € (Inclòs: Autocar - Visites Culturals - Dinar).
Horaris: Cal màxima puntualitat.
•
09:O0 hores - Punt de Trobada Autocar: Plaça Catalunya davant banc d'Espanya.
•
11:00 "
- Arribada a Santa Coloma de Queralt. Visita guiada en dos grups del: Castell, Plaça
Major, Església, Call i la Botiga antiga museu de Can Jaume Punto.
•
14:00 "
- Dinar al Restaurant El Racó de Cal Tom.
•
20:00 "
- Arribada prevista a Barcelona.
INSCRIPCIONS: Als telèfons: 93-232.73.95 - Sra. Pilar García.
93-325.57.55 - Sra. Mercè Trápaga.
Quedaran tancades el dia 26 d'abril de 2018.

Projecte Llar Amadeu, del Santuari de Núria.
La “Llar Amadeu” al servei de la pastoral juvenil i del pelegrí
En el full anterior, La Lliga Informa-22 vàrem explicar la història d’Amadeu perquè
entenguem els motius que han portat el nostre consiliari a anomenar “Llar Amadeu” un
futur espai al servei de la pastoral juvenil i del pelegrí. Els Amics de Núria anem
col·laborant en aquesta obra.
Es poden fer donatius (desgraven) al Santuari de Núria indicant “Llar Amadeu”
al compte corrent:
Caixabank : ES80 2100 8108 0323 0005 8976

El 60 aniversari motiu de celebració de tots. Per en Josep Ma. Vilumara.
En la celebració dels 60 anys de la fundació de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Núria, donem les gràcies al
Senyor i a la Verge per tots els favors que hem rebut, pels bons moments que hem sentit en oració espiritual, i per lo
molt que la Mare de Déu ens estima.
Sumant des del primer dia tot l’afecte rebut, som uns afortunats. Molts dels nostres fundadors ja estan de ben segur
al Cel i tots els altres esperem anar-hi quan ens toqui l’hora. Confiem que la Mare de Déu, amb Sant Gil, Amadeu,
Sant Pere i els nostres confrares ens obriran la porta de bat a bat, per a lo qual ara hem de lloar molt a Déu i donarli gràcies per la bellesa de Núria i tot l’entorn, per les misses als matins, les boniques excursions, els rosaris cap al
vespre, i totes les pregàries individuals fetes en silenci a qualsevol racó. Recordem les devotes celebracions les diades
de Sant Pere, l’Assumpció, Sant Gil i de la Mare de Déu de Núria, on La Lliga ha tingut especial protagonisme.
Núria ens ha ensenyat a estimar i sentir.
Els nostres Amics de La Lliga Espiritual han estat un suport quan ho hem necessitat.
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Ara ens toca comentar als nostres familiars i amics, anècdotes, excursions a la muntanya i celebracions espirituals
que hem viscut. Transmetre els sentiments que el Santuari ens ha donat i ens donarà. I sumar, sempre sumar a les
properes generacions, i a les generacions de les generacions, les extraordinàries possibilitats que ens permet
desenvolupar nostra Lliga en el futur.
Hem fet molt des del principi. Alguns de vosaltres heu guardat records i més records, i els que sou grans teniu amb
més força la devoció a la Mare de Déu, ara que la necessiteu més que mai. Procureu fer viure intensament Núria als
vostres fill, néts, veïns i amics.
A part de la pujada al Santuari i a les seves muntanyes, la Lliga fa una web que es va renovant i ells poden mirar.
Organitzem concursos de dibuix per a nens i de fotografies per adults. Alguns fan un camí pelegrí de Montserrat a
Núria. Altres només des de Queralbs al Santuari. I els que som grans en el Cremallera. Cal que els parleu amb
entusiasme, i que ells s’impregnin del que vosaltres estimeu.
Amb motiu del 60è aniversari podem fer moltes activitats, com un documental històric amb les fotografies, escrits i
favors que ens envieu. Tots hi podeu participar!

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. Maria
Llobet Jorba. Expressem als seus familiars el nostre condol. Que reposi en la pau del Senyor i que la Mare de Déu
de Núria la aculli per presentar-la a la Casa del Pare. Al Santuari-Basílica de Núria se li ha dit la Missa de costum.

Notícies de la Parròquia de la Mare de Déu de Núria.
Tal com informàvem en fulls anteriors 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. La nostra
Associació ha col·laborat amb un nou donatiu de 500,00 €. 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
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
Secretària i 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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