
Mare de Déu
de Montserrat

ACTES EN HONOR DE LA

Lleida, abril 2017LXX ROMERIA A MONTSERRAT

Del 7 al 14 de juliol
Inscripcions:
 - Teresina Llop, Tel. 973 270 338 
 - Amadeu Bonet, Tel. 973 232 480
Preu autocar i estada:
 - Cel·les Abat Marcet: 175 €

Termini de les inscripcions: 19 de juny
Abonament “Caixa Catalunya”
ES22 2013 0317 11 02 0084 4758

Diumenge 9 de juliol
Romeria d’una jornada a Montserrat

El diumenge 9 de juliol, tindrà lloc la tradicional anada a 
Montserrat d’una jornada, per tal de celebrar plegats en 
la Santa Muntanya la Diada de la Confraria de la Mare de 
Déu de Montserrat de Lleida, tot commemorant enguany 
el LXX Aniversari de la Romeria

Programa
8 matí: Sortida de Lleida, Camp d’Esports

10 matí: Arribada a Montserrat i benvinguda dels 
Romers

11 matí: Missa Conventual a la Basílica, presidida pel 
bisbe de Lleida Mons. Salvador Giménez Valls.

La Confraria farà la tradicional ofrena a la Patrona d’una 
panera de fruita i de la bandera de la ciutat de Lleida amb 
ocasió del 70 aniversari de la Romeria. 

12 migdia: Acte commemoratiu dels 70 anys de Romeria 
a Montserrat amb la recepció dels romers i confrares de 
Lleida pel P. Abat Josep Mª Soler.

Homenatge al consiliari de la Confraria Mn. Xavier 
Batiste.

2 tarda: Dinar de Germanor

5 tarda: Visita als Degotalls i descobriment placa 
commemorativa del LXX Aniversari de la Romeria a la 
majòlica de la Mare de l’Acadèmia, patrona de Lleida.

7 tarda: Comiat i retorn a Lleida

La Confraria organitza un autocar per anar-hi 

Informació:  973 273 525 o 609 707 167 

Inscripció: 20 euros

Actes commemoratius del LXX 
Aniversari de la Romeria a Montserrat

Acadèmia Mariana
- Dijous 20 d’abril, 7’30 de la tarda:

Col·loqui “70 anys de Romeries, records i vivències”, 
amb la participació de Mn. Xavier Batiste, Teresina 
Llop, Maria Mercè García i Amadeu Bonet.

Projecció d’imatges antigues de les Romeries a 
Montserrat.

Institut d’Estudis Ilerdencs
- Divendes 19 de maig, 7’30 tarda:

Taula rodona “Romeria. Camí cap a on i per a 
què?”, a càrrec de Mn. Ramon Prat, director de 
l’IREL i  el P. Joan Mª Mayol, rector del monestir 
de Montserrat i responsable de romeries. Moderarà 
Josep Estruch, president de la Confraria.

Confraria de la
Mare de Déu de Montserrat de Lleida

Edició commemorativa del 70 aniversari 
de la Romeria a Montserrat

És intenció de la Junta de la Confraria, la 
publicació d’un llibre commemoratiu del 70 
aniversari de la Romeria, per a ser presentat a 
l’entorn de la festa de la Nativitat de la Mare de 
Déu (Marededéus Trobades) el 8 de setembre.



Dilluns, 24
7,30 tarda: Celebració de l’Eucaristia a  
l’església parroquial de la Mare de Déu de la 
Mercè d’Almacelles, presidida pel rector Mn. 
Joaquim Blas i solemnitzada per la Coral “Veus 
Unides” d’Almacelles, dirigida per Maria Palau.

9 matí:

Eucaristia, a l’altar de la Patrona.
Presidirà Mn. Xavier Batiste, consiliari de la 
Confraria de la Mare de Déu de Montserrat.
Benedicció del tradicional Boix i cloenda amb el 
cant del Virolai i el “besamans” a la Moreneta en 
el seu cambril.

En al celebració es pregarà en sufragi dels 
confrares difunts traspassats durant l’any.

12 migdia:

Res de l’Àngelus i cant del Virolai.

7 tarda:

Visita  Espiritual a la Mare de Déu de 
Montserrat.

7,30 tarda:

Solemne Concelebració
Eucarística

Presidida per Mons. Salvador Giménez Valls
bisbe de Lleida

Solemnitzarà la celebració el Petit Cor de la 
Catedral de Lleida,

 dirigit pel Mestre de Capella  Mn. Joaquim Mesalles
  

• Cloenda amb el cant del Virolai i “besamans” a la 
imatge de la Patrona en el seu cambril

FESTA DE LA PATRONA DE CATALUNYATRIDUO

Dimarts, 25
7 tarda: Celebració de l’Eucaristia, a la parrò-
quia de la Verge dels Pobres del Secà de Sant 
Pere de Lleida, amb ocasió del 50 aniversari de 
la seva creació.

Presidirà Mn. Josep Antoni Jové, rector de la 
parròquia i vicari general de la diòcesi.
Cantarà la Coral “Veus Amigues” del Secà, 
dirigida per Antonieta Melé.

Dimecres, 26
10 nit: Vetlla de Santa Maria a Montserrat.
La Confraria organitza un autocar per assistir-hi: 
Sortida: 5 tarda, del pàrking del Camp d’Esports. 
- Preu del viatge: 20 €
Informació i inscripcions: 
Llibreria Ramon Llull: La Palma 10. Tel. 973 282 423 
Confraria: Tels. 973 270 338 -  973 232 480

Dijous, 27 d’abril - Catedral de Lleida

La Confraria de la Mare de Déu de Montserrat 
de Lleida, convida a les parròquies, comunitats 
i entitats religioses i marianes de la diòcesis, 
als centres culturals i cívics de la ciutat, i a 
tots els fidels i ciutadans en general, a fer 
la tradicional ofrena de flors a la Moreneta, 
palesant la devoció i amor filial a nostra Mare 
i Patrona. 

Per facilitar l’ofrena de flors i ciris, així com 
la visita dels fidels a la Patrona en el seu altar, 
la Catedral de Lleida romandrà oberta durant 
tota la jornada del dijous 27 d’abril, de les 9 
del matí a les 9 de la nit, sense interrupció.

A l’atri de la Catedral es podran adquirir ciris 
per l’ofrena, medalles i estampes.

Invitació a l’Ofrena Floral


