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Salutació del Consiliari Mn. Joan Perera.
Benvolguts "Amics":
Ara que entrem de ple en la celebració litúrgica de la Pasqua cristiana, omplim-nos de joia per la participació
del do de la fe en Crist ressuscitat.
Actualitzem aquest do. Una cosa que va passar fa molt anys esdevé rabiosament actual gràcies a la vida en
Crist, sostinguda pels sagraments i per la praxi de l'amor cristià.
L'amor ens fa sensibles a la marxa del món. Tantes i tantes situacions injustes i violentes, tants abusos propers
de poder jurídic, econòmic, militar, tants mals afligits als més petits, pobres i innocents. L'Església no és
immune a totes aquestes temptacions, i per això en aquesta darrera quaresma hem pregat especialment per
les víctimes d'abusos, pel seu restabliment, per la conversió de tot culpable, i perquè no hi tingui lloc cap
mena de crim.
La Pasqua ens fa mirar el món amb un optimisme no ingenu, sinó basat en el perdó i la misericòrdia de Déu,
que sempre dóna noves oportunitats. Ho fa el pare dels dos fills –el pròdig i el mesquí-, que obre la porta de la
festa tant al pecador confés com al "no-pecador" de cor de pedra. Déu dóna una nova oportunitat organitzant
la festa de reconciliació sense escatimar-hi res.
Que la nostra mirada al món no quedi en lament o pessimisme. Posem en el Cor de Jesús tots les situacions de
desesperança i tristor perquè la seva Pasqua penetri, com una roina, els cors humans, i que el nostre
testimoni, tant personal com en quant associació, ajudi a portar aquesta bona nova arreu.
Ara ve el bon temps, i s'acosten els nostres aplecs anyals a Núria. Participem-hi, sia presencialment, sia
espiritualment, amb la intenció que Maria sigui més i més estimada i imitada, ella que sempre ens dóna el
tresor del seu fill diví.
Amb una abraçada,
Mn. Joan
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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

Crònica de l'Assemblea General Ordinària. Per en Joan Bragulat.
* Com us vam informar, el dia 2 de març de 2019 a les 11 hores, tingué lloc l'Assemblea General Ordinària i
Extraordinària celebrades a la Parròquia de Sant Domènec, carrer Calàbria, 12 de Barcelona.
* Vàrem iniciar l'Assemblea amb una pregària a la Mare de Déu. Varen assistir a l'Assemblea 31 socis. Es va seguir
tot el programa de l'ordre del dia i es van aprovar tots els punts dels dos ordres del dia per unanimitat:
1. Junta General Ordinària
• Lectura de l'acta de l'Assemblea del 24 de febrer de 2018.
• Memòria any 2.018.
• L'Estat de comptes de l'Associació a final d'exercici 2018. Pressupost per a l'exercici 2019.
• Proposta de formació de les seccions de Pelegrinatge, Esquiadors, Concursos i Comunicacions.
• Lectura del veredicte del jurat del II Concurs de Fotografia - Estiu tardor 2018.Temàtica "Pelegrinatge en
els camins de Núria. L'entrega dels premis als guanyadors es faran al final de les Assemblees.
• Torn obert de paraula.
2. Junta General Extraordinària
• Designació de nous membres a la Junta Rectora. Es presenten per a la renovació de la Junta les següents
persones sòcies de la nostra Entitat: Dolors Bassols i Farrés, Miquel Sitjar i Serra i Ramon Sangles i Moles.
Deixa els càrrecs de la Junta Rectora en Josep Ma. Vilumara. Tots els presents dediquem un aplaudiment
als nous incorporats, com a en Josep Ma. per la seva intensa tasca portada a terme tant amb els
concursos com amb la tresoreria.
* Acabades les Assemblees assistírem a l'Eucaristia celebrada per Mn. Joan Perera i a l'hora del ofertori es va fer
entrega a alguns dels participants del II Concurs de Fotografia Estiu-tardor-2018, 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 2018 ens
van deixar. A continuació vam fer presència al restaurant Pa i Trago del carrer Parlament, per fer el dinar de
germanor (calçotada).
* Hem d'agrair als patrocinadors l'oferiment dels premis per al Concurs de Fotografia: al Santuari de Núria, amb vídeos i
llibrets de Núria, A 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 ceràmica de la façana del Santuari.

Proposta d'un simpatitzant dels Amics de Núria.
El Sr. Manuel Punsola, simpatitzant dels Amics de Núria ha obert una plana a Facebook, amb el nom de:
Núria...Un tren, un Santuari i moltes muntanyes !! on hi penja tots aquells documents, fotografies i
informacions que puguin ser interessants per conèixer l'historia del nostre Santuari.
Es obert a tothom que vulgui col·laborar-hi.
La Junta Rectora va trobar molt interessant aquesta iniciativa i va recomanar que s'inserís en el nostre full
divulgatiu perquè arribi a tots els socis dels Amics de Núria
Agraïm al Sr. Punsola la seva deferència envers als Amics de Núria, ja que ens autoritza usar per al nostre
butlletí tot el que sigui del nostre d'interès per la divulgació en el nostre full La Lliga Informa.
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Llenguatou -OVA
Ramon Sangles Moles
amb la col·laboració de Joan Perera, Jordi Badia i Josep Ruaix
És un mal endèmic de molts catalans: davant una persona desconeguda, o d’aspecte forà, o fins veïna de tota la
vida però que potser té una altra llengua materna, canvien de llengua: deixen la pròpia i passen al castellà. A
alguns, això els pot semblar educació, però és, de fet, un suïcidi lingüístic. Per això cap altra llengua no ho
practica. Si vas a viure a qualsevol país, la gent no canvia de llengua davant teu pel fet que siguis de fora.
Simplement van parlant la seva, i tu vas aprenent-la, sense conflicte. I és que el suïcidi lingüístic només es
practica en situacions de dominació colonial, militar i cultural, per l’acomplexament i la minva d’autoestima
que comporta.
En aquesta fitxa us presento un mot nou que m’he permès de crear i que proposo a la comunitat lingüística. Ja
l’hem experimentat, amb molt bon resultat! És el substantiu llenguatou -ova, que designa la persona que recorre
innecessàriament i servilment a la llengua castellana.
De l’adjectiu TOU TOVA, el diccionari normatiu ens diu (entre altres coses): «Que cedeix fàcilment, no gens
ferm» i «Malalt, cansat, decrèpit ». En efecte, un llenguatou o una llenguatova cedeix i canvia de llengua. I això
denota decrepitud lingüística, acceptar de mica en mica la substitució de la llengua pròpia per una de forastera.
Si observem el dia a dia, comprovarem que molta gent que tracta amb clients, espectadors, pacients, comensals,
usuaris, etc. fa servir d’esma el castellà. Si hom els interroga sobre aquest hàbit, uns diuen que així s’estalvien
de preguntar si entenen el català: parlen en castellà amb tothom, i problema solucionat; uns altres et diuen
aquella frase típica durant la Dictadura: «En castellà perquè tothom ho entengui», i així menarien la llengua a
l’extinció amb l’excusa d’un suposat bé comú; uns altres et diran que la bona educació obliga...; que «pobrets,
no ens entenen»...; que «vigila, que si s’enfaden, encara rebrem»... (penso en l’arrest d’Antoni Gaudí per parlar
en català). Per a molts, parlar en català davant desconeguts o forasters és una tortura psicològica perquè
consideren que és ofensiu. Per contra, cal veure amb quina desimboltura s’expressen les llengües foranes
imposades. Hauríem d’aprendre a fer-ho a casa nostra.
D’altra banda, el llenguatou discrimina els seus interlocutors: amb la seva tovor dóna per fet que els altres, no
solament no coneixen ni estimen el català, sinó que tampoc no tenen ni capacitat ni interès per aprendre’l. És
tractar- los ofensivament de babaus. Un llenguatou és una barreja d’acomplexat, covard, paternalista, mandrós,
panxacontent, acomodatici, servil, llagoter, mesell... que milita contra la llengua pròpia del país sense tenir-ne
la mínima consciència. Ja en sap, de parlar català, però només ho fa quan no li demana fermesa. El català va
quedant aleshores com una llengua que solament «es parla en la intimitat» (parafrasejant el que va dir un polític
espanyol) i ja no se sent al tren, als mercats i botigues, als bars i hospitals... I, a aquest pas, està condemnada a
l’extinció (la llista de llengües desaparegudes en l’àmbit dels grans imperis —francès, espanyol, anglès, etc.—
és llarguíssima).
Si tenim en compte la persecució secular del català, tant a Espanya com a França, la supervivència de la nostra
llengua hauria de ser tinguda per miracle (ho exemplifiquen molts fets, però és gràfica la fúria amb què l’any
1939 l’exèrcit anomenat «nacional» va fer foguera dels inofensius i apolítics llibres i escrits que Pompeu Fabra
tenia en el seu domicili badaloní...). El poble, tanmateix, s’ha mantingut fidel a la llengua rebuda dels pares i
avis i besavis, i també moltes persones cultes n’han fet una llengua moderna, dotada de les eines necessàries per
a afrontar el seu futur amb un mínim de tranquil·litat. Però cada segle té els seus reptes; el d’avui és que la
llengua normal del carrer sigui el català. Per això no hem de ser llenguatous ni llenguatoves.
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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.
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)
(continuació de l'article del full La Lliga Informa-26)

La seguretat laboral, li permet reemprendre les anades a Núria, on hi anava amb goig i tristesa; goig de
poder gaudir de tan meravellós paratge; i tristesa de veure que el Santuari de la Regina pirinenca estava
atropellat, i les mans caritatives eren insuficients. Moltes vegades havia parlat amb els seus íntims , de què
caldria fer quelcom per millorar la Casa de la Mare.
Al 1952 es va casar amb Maria Antònia Farrés, que compartia les seves idees nurienques. El contacte amb la
Vall era constant gairebé podem dir que les seves filles van aprendre a caminar a la Vall de Núria.
De sempre havia estat profundament religiós, devot de Santa Maria i caritatiu amb el pròxim. Però, l'any
1957 va practicar una tanda d'exercicis, que van influir molt en la seva vida. En acabar-los va dir: "Fins ara
he estat metge de cossos, ara ho vull ésser també d'ànimes.
La seva vida com a metge i, com a home, és plena d'exemples i obres caritatives. Eren freqüents les visites a
immigrants que encara no treballaven , als qui junt amb la recepta mèdica els deixava els diners per la
medicina, i altres casos generosos que podríem explicar.
A l'estiu del 1957, un grup de famílies estiuejants a Núria van anar d'excursió a Coma de Vaca, entre elles hi
havia el Dr. Bassols amb la muller i les filles. Aquella caminada va resultar transcendent: asseguts a la Coma
es va parlar de la Vall de Núria i el seu Santuari, i amb l'iniciativa d'en Ramon Bassols començaren a
organitzar-se els "Amics de Núria".
De retorn a Badalona continuà la seva intensa vida professional, junt amb la preparació de la seva tesi
doctoral, part de la qual ja havia presentat a París al Congrés Mèdic del 1956. Tres publicacions
especialitzades de França, varen publicar-la.
A Badalona arribà a tenir 1.300 cartilles del "Seguro" tot i que només en podia tenir 750, però, els pacients
el volien a ell i no als altres metges, cosa que indica la qualitat mèdica i el tracte humà que els donava.
Mai se sentia aclaparat per la feina i l'estudi, i encara tenia temps per organitzar els "Amics de Núria". A
Barcelona va celebrar diverses reunions prèvies, i a una de les quals hi fou nomenat President.

Continuarà en el proper full La Lliga Informa-28
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Veniu a Maria.

Càntic de Mn. Cinto Verdaguer (1845-1902)

Siau nostre escut,
siau nostra guia,
que mai s'ha perdut
un fill de Maria.
Veniu, pecadors;
la Verge vos crida;
que té per los cors
la font de la vida:
té flors per l'infant,
pel jove delícies;
pels vells que se'n van,
del Cel les primícies.

Veniu orfanets;
teniu qui us empare:
dels pobres noiets
Maria és la Mare.
Corones de flors
teixiu-li, donzelles;
mes Ella vol cors,
que són flors més belles.

Les flors del jardí
són lletres que diuen
lo seu nom diví,
que els àngels escriuen.
Los àngels i aucells
la prenen per l'alba;
cantem-li com ells
angèlica salva.

La Rosa és de maig
que baixa a la terra,
de sol és un raig
que l'ombra desterra;
son místic olor
lo món embalsama;
Maria és l'amor
amb què Déu nos ama.

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, i la Sra. Concepció Llosà Gadea. 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 hi ha dit la Missa 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
* Vicepresidenta i relacions socis: Rosa Corominas - mòbil: 609.004.791 - rocosa108@hotmail.com
* Tresorera, activitats i cultura (web): Pilar Garcia - tel.93-232.73.95 - pilarirosagarcia@gmail.com
* Vocal fotografia i mitjans audiovisuals (web): Dolors Bassols - mòbil: 679.986.935 -bassolsdolors@gmail.com
* Secretària, activitats i excursions: Mercè Trápaga - tel. 93-325.57.55 - mtrapagacua@gmail.com
* Vocal mitjans comunicació, publicacions i conferències: Miquel Sitjar - mòbil: 669.406.381 - michaelsitjar@gmail.com
* Vocal publicacions i cultura: Ramon Sangles - mòbil: 640.201.085 - ramon@sangles.cat
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