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Salutació del president.
Benvolguts Amics,
Un any més els Amics de Núria celebrarem la Trobada d'Advent, que ens ajudarà a celebrar les festes nadalenques amb
joia vivint el Nadal amb tots els ésser més estimats i recordant els familiars absents.
Vull destacar en aquesta salutació dos actes senzills però molt emotius que els Amics de Núria, si han adherit amb tot el
fervor: Es tracta dels Homenatges al nostre Fundador i primer President de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de
Núria, Amics de Núria, Dr. Ramon Bassols i Genís (1919-1959) amb motiu dels cents anys del seu naixement i seixanta de
la seva mort i patrocinat per la seva família, per el Museu de Badalona i la Parròquia de la Salut de Badalona, volen
honorar al que fou el seu metge en moments molt crítics al barri de la Salut l'any 1948, lloc molt vulnerable i en continu
creixement arran de la constant arribada de població immigrant. La seva dedicació als pacients i la seva implicació
personal en la lluita per millorar les seves condicions de vida, van convertir-lo en una persona molt estimada al barri de
la Salut de Badalona. (Podeu veure el programa d'aquests actes en la pàgina 4 i que hi sou convidats).
Que l'esperança de l'Advent ens ajudi a treballar per a un mon millor i per un nou any 2020 ple d'encerts.
El Consiliari, el President i tota la Junta Rectora de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Núria "Amics de Núria",
us desitgem a totes les famílies, un Bon Nadal i Cap d'Any 2020 amb Pau i Bé. I al mateix temps voldríem
demanar-los-hi, que una vegada asseguts a la taula pel dinar del Nadal, tinguem un record especial i pregària a la
Mare de Déu, sol·licitant la seva intercessió perquè totes les persones, les més febles del nostre país, tinguin tot el
necessari per tirar endavant. Aquest és el nostre missatge de Nadal, que és el de l'Evangeli.
Ben cordialment,
Joan Bragulat i Blasi.

Crònica de la diada de Sant Gil.
El dia 1 de setembre de 2019 celebràrem Sant Gil. Ja a la vigília començaren els tradicionals actes: Recital de versos,
tenora i guitarra a la Basílica a càrrec de "Ressons de la Terra". Vespres Solemnes, Processó de Torxes cap a l'Ermita del
Patró, amb recital de versos, veneració de la seva icona i tornada al Santuari.
L’ Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Mons. Joan-Enric Vives, va presidir la Festa de Sant Gil, que es va celebrar
el diumenge 1 de setembre al Santuari-Basílica de la Mare de Déu de Núria. Com és tradició, es va fer amb els pastors i
els representants polítics i Autoritats, enguany encapçalades pel Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, Hble. Sr. Damià Calvet. Els actes es van iniciar amb l’arribada de les autoritats a l’estació de Ribes-Vila,
amb la salutació a l’Arquebisbe del mateix Conseller, el President de Ferrocarrils de la Generalitat, Sr. Ricard Font, l’exconsellera d’Ensenyament, Hble. Sra. Irene Rigau; l’Alcaldessa de Ribes de Freser Il.lma. Sra. Mònica Sanjaume i el
President de la Diputació de Girona, Excm. Sr. Miquel Noguer. A l'estació de Queralbs, s'hi va afegir l'Alcaldessa M.
Immaculada Constans.
A l'estació de Ribes-Vila es van presentar les obres de manteniment i de millora que s'han efectuat dins l'estació per
millorar-ne l'accessibilitat i la comoditat, així com a les vies del tren cremallera per augmentar-ne la seguretat. També es
va presentar la compra d'una nova locomotora i quatre cotxes de viatgers que milloren molt les condicions de recepció i
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transport de passatgers.
En arribar al Santuari de Núria les Autoritats van procedir a fer la inauguració d'una locomotora nova, que portarà el
nom del destacat polític, que fou alcalde de Ribes de Freser i defensor de la Vall de Núria, Salvador Carrera (a.c.s.), espòs
d'Irene Rigau. Davant d'aquesta nova locomotora van tenir lloc els parlaments en memòria de qui fou també diputat i
senador. A continuació es van presentar les obres de millora del telecabina de la Coma del Clot i de qualitat
mediambiental que s’han dut a terme per reduir els residus en tot el Santuari fent-lo un lloc màximament ecosostenible,
de zero emissions i zero residus.
En la celebració eucarística, Mons. Joan-Enric Vives va glossar les lectures proclamades en aquell diumenge que
remarcaven els valors de la humilitat i la senzillesa per a la vida cristiana ja que "qui s'enalteix serà humiliat, però el qui
s'humilia serà enaltit", així com el valor de la generositat i la misericòrdia. L'Arquebisbe va destacar com cada any, en
unió amb els germans ortodoxos, i amb l'adhesió d'altres Esglésies i comunitats cristianes, celebrem el dia 1 de
setembre la "Jornada mundial de pregària per la cura de la creació" que vol oferir a cada creient i a les comunitats una
valuosa oportunitat de renovar l'adhesió personal a la pròpia vocació de custodis de la creació. Va destacar com el
proper "Sínode de l'Amazònia" és una oportunitat per a tota l'Església de fer una escolta atent al crit de la Terra i de les
persones empobrides. Mons. Vives va animar els fidels a buscar el sentit profund de la vida i va suggerir-los que aquest
sentit profund és "estimar a fons, estimar i donar-se a fons perdut". Llegint els Evangelis s'arriba a la conclusió que el
sentit de la vida és estimar i ser estimats. I va citar l'escriptor català Raül Garrigasait que en la 23a Fira del Pirineu que va
tenir lloc a Organyà el dia 31 d'agost de 2019 va dir que ens cal "estimar per estimar. Estimar perquè sí". Finalment,
l'Arquebisbe va exhortar els fidels a portar a la Mare de Déu de Núria, Patrona de la Diòcesi d'Urgell, tots els neguits i
necessitats personals i col·lectius demanant especialment perquè Catalunya pugui trobar encert per la pau i la
reconciliació dels seus ciutadans, estimant perquè sí a tots els altres practicant els dons de la humilitat i senzillesa que
Jesús reclamava avui en el seu Evangeli. Finalment va destacar el paper dels pastors i de tots els qui són cridats a anar
"al davant", ja sigui de les comunitats polítiques, eclesials o familiars, perquè ho fessin amb humilitat i senzillesa i al
mateix temps, tal com ho demana el Papa Francesc, a vegades al davant per obrir camí, a vegades al darrera, per
encoratjar els més febles i a vegades entremig del ramat, per seguir allò que el mateix ramat ja intueix.
Després de la Missa va tenir lloc la processó de la Mare de Déu portada pels pastors, fins a l’ermita de Sant Gil. Davant
de l'ermita, es van fer els parlaments de les Autoritats civils.

Crònica de la festivitat de la Mare de Déu de Núria.
La Solemnitat litúrgica de la Mare de Déu de Núria se celebra el dia de la "Nativitat de la Mare de Déu", 8 de setembre,
anomenat popularment de les "Marededéus Trobades". La Imatge de la Mare de Déu, enramada festivament amb flors i
boix, acompanya la celebració de la Missa Solemne. S'hi apleguen especialment les Núries, grans i petites i vingudes
d'arreu, i, enmig de pregàries i lloances, porten la Imatge en processó cap a l'Ermita de Sant Gil. Després de retornar la
Imatge al Santuari, signen el "Llibre de les Núries". Aquest any una representació dels Amics de Núria feren la seva
presència a la Vall, participant a tots els actes i a l'Eucaristia.
El dia abans de la celebració, el 7 de setembre, se celebrà una conferència davant l'obra, patrocinada per Catalonia
Sacra amb el tema "La Mare de Déu de Núria: culte i vicissituds".
El santuari basílica de Núria, considerat el segon santuari marià de Catalunya després de Montserrat, ha vist sorgir una
espiritualitat pròpia, formulada, tant a través de formes d'expressió popular com culte en la litúrgia i la literatura. En un
itinerari, pels escenaris nuriencs, es farà un repàs d'aquesta tradició i es farà memòria de la història i vicissituds d'aquest
lloc. Com a guia d'aquest esdeveniment, l'organització de Catalonia Sacra, contà amb la col·laboració d'en Miquel Sitjar,
que com tots sabeu és Amic de Núria.

Miracles educatius a Núria.
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Per en Miquel Sitjar i Serra, docent del Camp d’ Aprenentatge del Ripollès.

A l’alberg de Joventut Pere Figuera de Planoles hi treballen tres docents del departament d’educació de la Generalitat,
que preparen activitats educatives per a escoles i instituts, que hi fan estades al llarg del curs escolar. Aquest servei
educatiu, present a altres albergs de joventut del país, s’anomena camp d’ aprenentatge. El de Planoles és el Camp
d’Aprenentatge del Ripollès (CdA del Ripollès) i està especialitzat en sortides a la natura i al ric romànic d’aquesta
comarca.
El santuari de Núria, el seu accés ja sigui a peu o en cremallera, i el seu entorn són una de les singularitats més atractives
de la comarca del Ripollès, i per això, no és estrany que el CdA del Ripollès hi tingui programades activitats, com també
en té de preparades, per exemple, per al monestir de Ripoll i als boscos caducifolis dels entorns de Planoles. Tanmateix,
del total aproximat de 2500 alumnes, que gaudeixen d’aquest servei, no arriben ni al deu per cent els que visiten Núria.
El motiu de tan baix percentatge no és altra que el concepte d’ ensenyament practicat en un CdA, basat en el contacte
directe i vivencial amb allò que s’aprèn en sessions de treball i aprenentatge, realitzades tant com es pot fora de l’aula.
A Núria, per raons meteorològiques evidents, el nombre de dies hàbils dins el calendari escolar per treballar i aprendre a
l’exterior és molt reduït per a tal tipus d’ensenyament, i queda limitat als mesos de maig i juny, i per tant en poden
gaudir només l’alumnat que visita el CdA del Ripollès durant aquestes dates.
El curs escolar 2018-2019 ha estat un dels millors en activitats nurienques del CdA del Ripollès. Dos centres escolars, en
els mesos de maig i juny, han visitat Núria : l’escola el Puig d’Esparraguera i l’ Institut el Pedró de l’ Escala. He tingut la
immensa fortuna de participar-hi, com a docent del CdA, formant equip amb dos excel·lents companys del camp de la
biologia i les ciències ambientals, en Cesc Casas Soler i la Laura Guitart Camprubí.
La narració del que hi vam viure té la grandesa èpica dels vells miracles ( o l’esgarrifança dels vells miracles acomplerts,
que deia el poeta Joan Maragall parlant de
Núria). Vam patir-hi de valent per diverses
raons. Primer es va haver d’acoblar i pactar
un horari del cremallera, que lligués amb les
necessitats educatives de l’activitat, després
crear tres itineraris per repartir els
nombrosos alumnes entre nosaltres tres.
Afegim-hi que el meu estat de salut, castigat
per un sever refredat, va empitjorar vora el
cambril de la marededéu fins a gairebé
quedar sense veu, el grup de la Laura va ser a
punt de ser escomès per un quadrúpede vora
el bosc de la Marededéu, el grup d’en Cesc,
que anava fins a la creu d’en Riba per fer-hi
lectura del sublim paisatge nurienc, no va
patir cap incidència remarcable, potser
perquè en Cesc previsor feia beure a l’alumnat la miraculosa i mítica aigua de l’emblemàtica font de sant Gil de camí
cap al punt d’observació.
Va passar, però, una cosa excepcional, que, per a mi, val i compensa l’esforç que suposa ensenyar a Núria. Tot just
començava a explicar que la marededéu de Núria és coneguda per donar descendència miraculosament a les parelles
que no en poden tenir, quan una nena de cinquè de primària de l’Escola el Puig d’Esparraguera em va interrompre i em
va demanar de parlar davant de tot el grup. Va explicar que els seus pares no podien tenir fills i que van pujar a Núria a
posar el cap dins d’olla, i que el resultat va ser el naixement d’ella nou mesos després. El relat de la nena va tenir una
vivor i una profunditat, que va emocionar i colpir el grup molt més que qualsevol de les meves explicacions.
El dia següent, amb alumnes de 1r d’ESO de l’ Institut el Pedró de l’Escala, es va repetir la mateixa història, però amb
variacions a sensu contrario. Una nena em va demanar d’intervenir, però per explicar que els seus pares no podien tenir
fills i que van pujar a Núria a posar el cap dins l’olla. No hi ha haver embaràs en aquest cas. Per això, la van adoptar a
ella, i la van treure d’un orfenat d’un país de l’ est d’Europa. La mateixa nena va dir que el miracle de Núria havia estat la
seva adopció, que no s’hauria produït, si els seus pares adoptius haguessin obtingut la descendència demanada a la
marededéu. Impressionant!
Núria té aquestes coses. És un lloc, on res és fàcil, però que ensenya que és, en les coses difícils, on ens trobem a
nosaltres mateixos i entenem, inspirats per la màgia de la muntanya, l’incomprensible. Mai en els meus ja més de trenta
anys de docent havia gaudit i après tant d’aquest treball, com durant aquests mesos de maig i juny de 2019. Espero que
els nostres alumnes, i que els meus companys Laura i Cesc, sense els quals res no hauria estat igual, se’n duguessin de
Núria un record perenne com el que m’ha quedat a mi.
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"100 anys del naixement del Dr. Bassols". Homenatges a Badalona.

Tenim el goig d'anunciar-vos que amb motiu de l'homenatge que la família Bassols prepara al Museu de Badalona,
coincidint amb el centenari del naixement del Dr. Ramon Bassols, fundador i primer president dels Amics de Núria,
presentarà un llibre biogràfic fet a partir de la recerca de la seva filla gran, Antònia Bassols. L'acte se celebrarà el proper
dia 22 d'octubre del 2019 a les 19 hores al Museu de Badalona - Plaça de l'Assemblea de Catalunya, 1, 08911 Badalona. Entrada lliure.
Com arribar al Museu de Badalona:
Metro: línia 2, lila. Des de la parada Passeig de Gràcia fins a Badalona Pompeu Fabra (final del trajecte) hi han 14 parades, aprox. 30 min. Millor pujar
als primers vagons. El Museu està a 5 min a peu.
Renfe: Línia R1, direcció Mataró. Parada Badalona;
des de Plaça Catalunya hi ha 4 parades, uns 20 min. El Museu està a uns 12 min. a peu.
Cotxe: Hi han pàrkings per la zona.
Bus: B25. Surt de Llúria- Ronda Sant Pere-Plaça Urquinaona, unes 33 parades i tarda gairebé 1 hora. Baixar a Francesc Layret-Sant Miquel, passat
l'Ajuntament.

Un altre acte d'homenatge al Dr. Ramon Bassols, se celebrarà el dia 14 de novembre de 2019 a les 19 hores a la Parròquia
Mare de Déu de la Salut, Passeig de la Salut, 34, 08914 - Badalona. Entrada Lliure.
Com arribar a la Parròquia de la Salut:
-Metro. Línia 2, lila. Parada Gorg, la Parròquia a menys de 10 min a peu.
-Metro. Línia 10 Nord (La Sagrera-Gorg). Parada La Salut o Gorg. Opció poc probable.
-Bus. B25. Parada Av. Alfons XIII-Sant Lluc (230); 27 parades des de l'origen, uns 5 min a peu.
-Cotxe. Es pot aparcar al pàrking de la Penya, Màgic. Està a uns 5 min a peu.
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Projecte Llar Amadeu, al 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

Publicació dels Concursos Organitzats pels "Amics de Núria".
(Realitzat per: Josep Ma. Vilumara, Pilar García i Dolors Bassols).
La Junta Rectora, hem posat en marxa les Bases del III Concurs de Dibuix 2019-2020 per a nens i nenes de Primària amb
la temàtica "La Vall i el Santuari de Núria" . Les Bases del II Concurs de Fotografia amb Text, adreçat a alumnes d'ESO
(entre 12 i 16 anys) dirigits principalment a les escoles, parròquies, catequesi i esplais per el Curs Escolar 2019-2020,
estan organitzats amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Trobareu tota la informació de les Bases
dels Concursos en la web dels Amics de Núria: www.amicsdenuria.cat

DIR-HO BEN DIT.
Per Ramon Sangles Moles, professor de català, filòleg, corrector, escriptor i membre de la Junta Rectora.
— Hem d’escriure de l’FPC; no del FPC (Fundació Politècnica de Catalunya); escriguem també de l’IRPF; no del IRPF.
Sapiguem que quan llegim una sigla ho podem fer com si veiéssim escrit el nom complet. Podem dir de la Fundació
Politècnica de Catalunya (malgrat veure escrit de l’FPC) o bé dir de l’FPC (lletrejant: de l’efa-pe-cé).
Atenció!: ni les sigles ni els noms d’associacions, entitats, empreses... no s’escriuen mai en cursiva.
Per a més informació consulteu el llibre Compendi de normes d’estil, 4a edició, pp. 101-106, de Ramon Sangles.
— Tingueu present de sonoritzar la «s» quan va entre dues vocals. Per a fer aquesta «s» sonora imiteu el brunzir
d’un mosquit. Com que he sentit sovint que hom ho pronuncia amb essa sorda, com si hi haguessin dues esses
escrites, per això ací remarco que s’han de pronunciar amb una essa sonora totes les paraules acabades en «si»:
catequesi, crisi, dosi, diòcesi, hipòtesi, oasi, parèntesi,... i moltes paraules més, com medusa, obesitat, persuasió,...
També els compostos de dins, fons i trans. Ex.: endinsar, enfonsar, transitar.
En canvi, a vegades cal fer la «s» sorda (com la castellana), i hom la fa sonora. Si us plau, pronunciem amb «s»
sorda tots els compostos dels participis llatins gressus, missus i pressus. Diguem, doncs: regressió, transgressió,
admissió, emissor, pressió, repressió, expressió, vessar, Bassols, etc.
El camp de la essa sorda i el de la sonora és molt ampli, i hi intervenen la s, les dues ss, la ç i la z. Per a més
informació podeu llegir Compendi de normes d’estil, 4a edició, p. 12.

TROBADA D’ADVENT - Nadal 2019. Diumenge 15 de desembre de 2019
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Parròquia de la Mare de Déu de Núria.(Carrer Bon Pastor, 9) Barcelona.
•

11:15 hores - A l’Auditorium de la Parròquia de Núria, recital de versos "Ressons de la Terra". Rapsode
Ramon Sangles.

•

12:45 hores - Missa d'Advent a la Parròquia de Núria d'acció de gràcies i per a tots els difunts dels Amics
de Núria durant l'any.

•

14:15 hores - Dinar de Germanor. Restaurant Casa Pamplinas, carrer Londres, 84 - Barcelona

Preu per persona: 35,- € Per reserves contactar amb:

Mercè Trápaga - tel: 93.325.57.55

"Amics de Núria":
BON NADAL !!
El Consiliari, el President i
tota la Junta Rectora
de la Lliga Espiritual de la
Mare de Déu de Núria,
us desitgen una Joiosa i
Santa Nativitat del Senyor.

Pessebre vivent Prats del Rei
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-

Pilar García - tel: 93.232.73.95

Finestra del soci.
El nostre estimat soci Sr. Vicenç Estivill i Baixeras, ha canviat de domicili. En una emotiva carta dirigida a les Sras. Núria
Sarola i Mercè Trápaga, els hi comunica que ha deixat la seva ciutat, Barcelona, per anar a viure amb la família al poble
de Alcuéscar (Càceres).
En el comunicat dona les gràcies a tots els Amics de Núria pels moments joiosos i bonics, tot indicant que Núria sempre
ha estat el centre de la nostra manera de pensar, tot referint-se a la seva difunta esposa la Sra. Antònia Sanjuan.
Li desitgem al Sr. Estivill, una bona estada a aquest poble de Alcuéscar, tot indicant-li que continuarà rebent les nostres
notícies mitjançant el full La Lliga Informa.

En record per els "Amics de Núria" 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, Mercè Porta Aixelà, Margarida Cervelló García 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 presentarlos a la Casa del Pare. Al Santuari-Basílica de Núria se'ls hi ha dit la Missa de costum.

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

Com contactar amb nosaltres, Junta Rectora:

info@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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