Amics de Núria

LA LLIGA INFORMA-26
Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Núria
1r.Trimestre 2019
Santuari de Núria - Casa de l'Església - 17534 - Queralbs-Núria.

Consulteu la nostra web: www.amicsdenuria.cat

Salutació del Consiliari Mn. Joan Perera.
Benvolguts "Amics":
És molt recent –del 22 al 27 de gener- la celebració de la XXXIV Jornada Mundial de la Joventut, a Panamà, que
ha tingut per lema: Sóc l'esclava del Senyor: que es faci en mi la vostra paraula. (Lc 1,38). És un lema vocacional,
que es fa ressò dels resultats de la XV Assemblea General Ordinària del sínode dels Bisbes sobre la joventut,
la fe i el discerniment vocacional, que es va realitzar el 2018. El papa Francesc s'hi ha fet present acompanyant
els joves, amb la paraula, sí, però també amb uns gestos que no han deixat indiferent a ningú, com la litúrgia
penitencial amb joves menors privats de llibertat, o com la visita a la "Llar del Bon Samarità", que atén malalts
de VIH sense recursos. També, abans d'acomiadar-se, es va reunir amb els voluntaris joves que han permès que
la JMJ de Panamà fos tot un èxit. Hi van haver més de 110.000 inscrits, i a la missa de comiat hi havia més de
600.000 joves.
El papa els va parlar també de Maria. Crec que, per a la nostra associació, és bo de seguir l'ensenyament que fa
el papa Francesc sobre la Mare de Déu. Us n'ofereixo alguns pensaments (encara que molts de nosaltres no
siguem joves, la nostra generositat sempre ha de ser jovial). Els va recordar com la salvació és una invitació a
formar part d'una història d'amor que canvia la vida del tot. Déu s'avança i espera el nostre "sí". Així va
sorprendre Maria, i la va convidar a formar part d'aquesta història d'amor. Maria –digué- no era una
"influencer", no sortia a les "xarxes socials", però, sense voler-ho ni buscar-ho, es va tornar la dona més influent
de la història. Amb poques paraules va dir "sí" i va confiar en l'amor de Déu i en les seves promeses. El Papa va
animar els joves a preguntar-se "què vull que Déu renovi en el meu cor?"
La resposta de Maria no va ser una acceptació passiva, sinó el "sí" confiat de qui vol comprometre's i arriscar,
de qui vol apostar-ho tot, sense cap altra seguretat que la certesa de ser portadora d'una promesa. I el Papa
animà els joves preguntant-los: "Us sentiu vosaltres portadors d'una promesa?", "Quina promesa tinc en el cor
per portar endavant?". Maria, va viure una missió difícil, però les dificultats no li van fer dir "no". Maria va ser
valenta i per això és la que més influeix en la història de la part de Déu.
Us saludo de tot cor, desitjant per a tots nosaltres una resposta generosa a totes aquelles inspiracions que Déu
ens fa en pro de l'Associació i del seu apostolat, i desitjant que aquesta força interior que tots tenim
s'harmonitzi entre germans i germanes que posen davant de tot els interessos del Regne de Déu.
Una abraçada, Mn. Joan

Crònica de la Trobada d'Advent - Nadal 2018. Cloenda del 60è Aniversari de la
fundació dels Amics de Núria. Per en Joan Bragulat.
Aquesta tradicional Trobada d'Advent, realitzada el diumenge dia 16 de desembre de 2.018, es va viure amb
molta il·lusió els tres Actes que la Junta Rectora havia preparat. Van ser molt emotius:
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* "Núria El Santuari del Pirineu" Agraïm la conferència del escriptor i autor del llibre i soci dels
Amics de Núria, Sr. Miquel Sitjar, que ens va donar a conèixer el Santuari de Núria des de tots els
vessants: el natural, l'històric i religiós i destacant el compromís del Dr. Bassols i del Sr. Mascaró i tot
l'equip de la nova Associació per portar a terme els fins de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu Núria, tot
redescobrint la història del nostre Santuari en base als documents històrics.

* Eucaristia de cloenda del LX Aniversari de la fundació dels Amics de Núria.

Vàrem pregar i cantar en la Missa d'Advent, com a preparació del Nadal, per la vinguda del Senyor.
L'Eucaristia concelebrada fou presidida pel Sr. Rector de la Parròquia de Núria, Mn. Santiago Bueno i pel
nostre Consiliari Mn. Joan Perera, tot fent esment de la cloenda del LX Aniversari de la fundació dels
Amics de Núria. Com de costum en les nostres celebracions, vàrem tenir un record molt especial per els
Amics de Núria que ens van deixat durant l'any 2.018. El nostre agraïment a Mossèn Santiago Bueno,
Rector de la Parròquia de Núria, per facilitar-nos les instal·lacions de l"Auditorium".
* Dinar de Germanor. Les celebracions de la taula també són molt importants, ja que ens donen la
possibilitat de retrobar-nos. Els Amics de Núria, sempre hem fet aquest retrobament. Ens ajuda a ser més
Amics al voltant de la Mare de Déu de Núria. Amb el brindis final ens vam desitjar unes Bones i Santes
Festes de Nadal i pròsper Any 2019.

140 Anys naixement JUJOL.
Els Amics de Núria, ens vam adherir a la Commemoració dels 140 anys del naixement de l'Arquitecte Josep
Ma. JUJOL. L'Arxiu Jujol ens van enviar el seu reconeixement i gratitud per la nostra adhesió amb els
següents termes:

Els Amics de Núria se sumen a la celebració de l'any Jujol 140 i els
seus associats fan partícips de l'adreça www.jujol140.cat
per a que tothom estigui al corrent de les seves activitats.

Cobrament Quotes 2019.
Aquest any el cobrament de les quotes als Socis les farem el mes de març del 2019.

Projecte Llar Amadeu, del Santuari de Núria.
La “Llar Amadeu” al servei de la pastoral juvenil i del pelegrí
En fulls anteriors, hem explicat 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
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L’emblemàtic santuari de Núria
Per Ramon Sangles Moles
Tots els qui vivim en aquestes comarques muntanyenques, Osona, el Ripollès i d’altres que en podríem
esmentar, tenim una devoció especial a la Mare de Déu de Núria. A Núria hi anem no sols per fer unes
pregàries a la qui considerem patrona de tota la part del Pirineu català sinó que també hi anem com a signe o
diada emblemàtica: a Núria hi retrobes identitat, hi respires aire baixat del cel i hi veus muntanyes que s’hi
eleven; hi gaudeixes d’un meravellós paisatge, d’uns caminois que et conviden a trescar; hi tens un llac on
navegar, una blanca neu a trepitjar (si és temps d’hivern)... De bon matí hi sents els esquellots de les vaques,
els de les ovelles, el refilet dels ocells...
Núria queda amunt, muntanya amunt, i hi has d’arribar amb el cremallera o fent una bona caminada. Pujanthi amb el cremallera quedes saturat de bellesa paisatgística i d’un silenci i verdor mai vistos. I, tot d’un plegat,
l’esplendorós santuari! I sembla que l’esperit et convidi a anar encara més i més amunt, i respires fondo, i et
sembla tocar amb un dit el cel, i tens la sensació que trepitges terra sagrada; i entres dins l’església per fer-hi
unes oracions, oir-hi missa, ficar el cap dins l’olla les qui volen quedar encintes, pujar al cambril a fer un petó a
aquella talla tan representativa de la qui fa miracles en els seus devots...
De Núria en tinc, per una banda, records antics i, per l’altra, vivències noves. De petit, des d’Osona els pares hi
solien pujar un cop a l’any amb els fills: era la sortida més esperada, i ens ho passàvem d’allò més bé; de més
grandet hi vaig pujar una vegada amb quatre amics, fent-hi el camí a peu i ja de nit, des de Ribes de Freser;
l’endemà de bon matí vàrem pujar cap al pic de Nou Creus, vam baixar cap als llacs de Carançà i avall avall fins
a arribar de nit a un poblet de la Catalunya del Nord. I més tard, estudiant al Seminari de Vic, una colla de deu
seminaristes hi vam pujar a peu i amb pluja batent des de Planoles.
Després, havent passat una llarga temporada sense anar-hi, m’hi he tornat a fer present gràcies a l’amistat
que de fa anys m’uneix amb qui ara n’és el rector: mossèn Joan Perera. En aquesta nova etapa hi he trobat un
Núria nou, més emblemàtic que mai, ben renovat, ple d’harmonia per a tota mena d’acolliment. Mossèn Joan
és un home d’iniciatives i renovador. Rere un projecte en té pensat ja un altre, i sovint confronta amb mi les
seves idees. Un dia em va dir: “Ramon, a la sagristia hi ha poca llum; si féssim una obertura en aquell envà
d’allà al capdamunt, hi entraria claror de fora.” Li vaig dir: “Joan (ens tractem de tu), porta’m una maceta i una
escarpa.” I pam i pam i pam! En Joan cridant: “Ramon, para!, para!, prou!; per l’amor de Déu: para que salten
trossos per arreu, i caurà l’envà...!!!” Al vespre hi havia una bona obertura feta, tots els costats del rectangle
ben enguixats... i una claror mai vista. Després d’aquesta renovació ell se’n va idear una altra i encara una
altra i una altra, i no veig que pari.
Ja no li demanaré cap més maceta ni cap més escarpa. Ja s’ho farà amb gent més especialitzada que no pas jo,
i a fe que en té de ben preparada, i l’ensinistra i marca bé.
Dins el meu cervell hi ha la Catalunya vella i la Catalunya nova. I resumint-ho, hi veig l’emblemàtica Catalunya
per a tots els qui volen ser creients i catalans de debò.

Sabíeu que...? "100 anys del naixement del Dr. Bassols".
Amb motiu de la commemoració del centenari del naixement del Dr. Ramon Bassols i Genís, la família Bassols
vol celebrar aquesta efemèride del seu espòs i pare, nat el 27 de maig de 1.919.
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Els Amics de Núria s'adhereixen a aquesta celebració, al que fou fundador de la nostra associació, recordant
aquell home extraordinari per la seva senzillesa i tracte humà, amb un article publicat pel soci i llavors
membre de la Junta Rectora, Sr. Josep Ma. Jujol, amb el títol: "Recordant al Dr. Bassols". L'Ajuntament de
Badalona està preparant actes d'homenatge al que fou fill predilecte d'aquesta ciutat.

Recordant al Dr. Bassols.

(Article publicat en el Butlletí "Núria" nº 6 del 1.982 pel Sr. Josep Ma. Jujol)

Al disposar-nos a celebrar els XXV anys dels "Amics de Núria", és de justícia recordar aquell home
extraordinari, de vida breu però intensa, profunda i útil, que amb l'entusiasme d'altres va donar vida, forma
i entitat a aquesta associació. Es tracta d'en Ramon Bassols i Genís.
Es trobaven els seus pares a Sabadell l'any 1.919, quan el 27 de maig, els va néixer el segon fill: Ramon. Als
pocs mesos retornaren a Barcelona on el noi s'anava formant en l'ambient cristià de la seva família,
complementat per l'Escola dels Germans de la Salle-Josepets.
La família passava l'estiu a Ripoll on el jovenet Ramon va conèixer l'excursionisme a través de les guies del
famós pirineïsta César August Torres; amic que fou de la família, el qual va morir quan en Ramon tenia 4
anys. Als 12 anys feu la travessa Setcases, Ull de Ter, Nou Creus, Núria. Va arribar al Santuari per un camí
ben diferent del que ja coneixia, doncs cada estiu hi pujava amb la família a venerar la Regina del Pirineu,
seguint l'antic camí dels romeus, per les Gorges del Núria.
Tot just acabat el batxillerat, va començar la guerra: dificultats, presó, lluita al front, després camp de
concentració, hospital; però sempre la Providència se li feia present en el moment que semblava més
dramàtic.
El tracte constant amb ferits i malalts, despertaren la seva vocació cap a la medicina; així el 1.940
ingressava a la Facultat de Medicina de Barcelona, on aconseguí el títol de metge el 1.947.
La seva constant preocupació era el tracte humà vers el malalts. Al 1.949 obtenia una plaça de la Seguretat
Social a Badalona, on aviat es convertí en el metge més sol·licitat de la població. Però continuava estudiant
i investigant a l'Hospital Clínic de Barcelona, i encara li quedava temps per a practicar les seves aficions:
ballar sardanes i el muntanyisme.
Continuarà en el proper full La Lliga Informa-27

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 al: Sr. Joan
Vilalta i Boix. 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-lo a la Casa del Pare. Al Santuari-Basílica de Núria se li ha dit la
Missa 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
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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