
El mes de juny de 2017 l’Oratori de la 
Verge Blanca de l’Acadèmia Patrona 
de Lleida, va acollir la IIª Trobada 
d’Advocacions Marines de Lleida, 
organitzada per l’Acadèmia Mariana. 
La Confraria agafà el relleu d’aquella 
Trobada i el matí del dissabte 21 d’abril 
d’enguany, va aplegar en la capella 
de la Mare de Déu de Montserrat 
de la Catedral, una bona colla de 
representants de diverses confraries, 
entitats i institucions marianes de la 
ciutat, així com congregacions religioses 
i col·legis que tenen en la Mare de Déu la 
seva identitat o li donen fins i tot el nom. 
La Trobada s’inicià amb l’Eucaristia 
concelebrada i presidida pel nostre 
bisbe Salvador. En la seva homilia va 
valorar molt positivament la continuïtat 
d’aquesta lloable iniciativa mariana i 
convidà tots els presents a viure l’estil de 
Jesús, imitant Maria: “ Ajudeu-nos a no 
separar-nos mai del teu fill Jesucrist”.
Finalitzada la celebració i després 
d’escoltar i cantar l’himne “Bruna de 
Montserrat”, amb lletra de Rosa Fabregat 
i Solé i música de Mn. Joaquim Mesalles 
a càrrec del Petit Cor de la Catedral de 
Lleida; el president de la Confraria Josep 
Estruch feu una breu salutació i donà la 

paraula al P. Jaume 
Sidera, a qui se li 
havia encomanat 
una reflexió mariana. 
El religiòs claretià 
centrà la seva 
profunda i encertada 
reflexió en allò 
que fa gran Maria 
i en allò que ens 
la fa més propera, 
referint-se a quatre 
noms amb els quals 
l’Evangeli identifica 
Maria: L’agraciada, 
l’esclava serventa 
del Senyor, la Mare 
del meu Senyor i 
la creient: I què hem 
llegit de Maria?. És la creient i la qui 
compleix la Paraula. La grandesa de Maria: 
creient i serventa del Nostre Senyor està al 
nostre abast, de manera que la grandesa de 
Maria la nostra Mare, la compartim tots els 
que som aquí. Maria som nosaltres, asseverà 
el P. Sidera.
Per cloure i abans de cantar el Virolai i 
pujar al cambril a venerar “la Moreneta”, 
la Confraria feu lliurament com a record 
d’un exemplar del llibre “La Confraria 

de la Mare de Déu de Montserrat de 
Lleida”,  escrit pel seu president Josep 
Estruch i presentat el setembre de 2016. 
En finalitzar s’anuncià que la  IIIª 
Trobada tindrà lloc el 2019 a l’Oratori de 
la Mare de Déu dels Dolors, amb ocasió 
del 300 aniversari de la fundació de la 
Congregació dels Dolors.

Jordi Curcó    

Els cristians estem vivint uns reptes 
molt forts i un d’ells és la globalització, 
present en tots els nivells de la societat.
La paraula globalització obre tota mena 
de portes, bones i dolentes. Per exemple: 
La visió universal dels conflictes bèl·lics 
i alhora una visió rica de tot allò que ens 
proporciona la tecnologia, de cara que 
tothom pugui obrir nous camins a casa 
seva, al seu país o al món.
Els confrares de la Confraria de la Mare 
de Déu de Montserrat de la diòcesi 
de Lleida, hem de ser conscients que 
Montserrat és un Sinaí, que ens crida a 
col·laborar en la llibertat ben usada que 
hem de practicar com a cristians. 
Llibertat cristiana vol dir agafar un dret 
universal, global, com el que va entomar  
Santa Teresa Jornet,  en un temps en 
què els avis estaven abandonats i no 
experimentaven el dret de viure ben 
acompanyats en una família. Amb la seva 

resposta cristiana, ara tenim residències 
familiars arreu del món per als nostres 
ancians, exquisidament regentades per 
les seves germanetes.
Un dret que ella va poder practicar amb 
la fe que com nosaltres hem après  de 
Jesucrist, gràcies a la seva Mare i Mare 
nostra de Montserrat i que visibilitzen 
els sants i fundadors com Teresa Jornet. 
Per això, amb els fills i filles d’Aitona, el 
seu poble natal, hem portat a Montserrat 
la imatge de Santa Teresa Jornet i una 
avia, juntes. I a partir d’ara, tothom 
que pugi a la Santa Muntanya, de tota 
mena de nacionalitats, colors i llengües 
distintes, com a romers o turistes, creients 
o no, podran participar i gaudir, encara 
més, de la riquesa espiritual i cultural del 
nostre Sinaí.

Mn. Xavier Batiste
Consiliari de la Confradia
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Davantal
Els cristians, Santa Teresa Jornet i la globalització

IIª Trobada d’Avocacions  Marianes davant  “LA MORENETA”

Estàtutua de Sta. Teresa Jornet i l’anciana, al 
camí de St. Miquel de Montserrat.

Foto de grup, davant la Capella dels participans a la Trobada.



Aitona i les Germanetes, van acollir el segon dia del Triduo

La Confraria obre el Tridu a la Parròquia de Sant Ignasi de Loiola
dels jesuïtes de Lleida i fa un record del  P. Joan  Suñol

Una bona representació de la nostra Confraria, encapçalats 
pel president Josep Estruch, vam traslladar-nos la tarda del 
dimecres 25 d’abril a la parròquia de Sant Antolí d’Aitona, al 
Baix Segre, per celebrar-hi el segon dia del Tridu.

Aitona i les seves germanetes celebren enguany el 175 
aniversari del naixement de Santa Teresa Jornet, fundadora 
de la congregació de Germanetes dels Ancians Desemparats 
i la Confraria, amb bon criteri, va voler sumar-se a aquesta 
commemoració. Per tot plegat i abans d’anar a la celebració 
de l’Eucaristia, un grup de confrares visitaren l’actual 
residència de les germanetes, on foren rebuts per la superiora 
de la comunitat Montserrat Brescó. Tot seguit varem anar a la 
renovada i recuperada Casa Natal de la Santa per tal de visitar-
la i molt especialment l’habitació on va néixer Teresa Jornet, el 
9 de gener de 1843. D’allí vam dirigir-nos a la primera casa asil 
fundada per la mateixa santa el 1891, recentment restaurada 
i recuperada.

A les 8 de la tarda tingué lloc a l’església parroquial la 
celebració de l’Eucaristia del Tridu, presidida pel rector 
d’Aitona Mn. Francisco José Ribas i concelebrada pel 
consiliari de la Confraria Mn. Xavier Batiste, solemnitzada 
per la Coral Etrosca d’Aitona. A la celebració assistí un bon 
nombre de fidels i gairebé tota la comunitat de germanetes 

dels Ancians Desemparats i religioses carmelites Missioneres, 
fundades pel beat i oncle de la santa el Beat P. Francesc Palau. 
La imatge de la Moreneta que es venera en l’església d’Aitona 
fou col·locada en l’altar major, rebent en finalitzar la veneració 
dels fidels mentre es cantava el popular i tradicional Virolai.

El president de la Confraria Josep Estruch, que agraí al poble 
d’Aitona la seva acollida, lliurà a la parròquia com a record de 
la jornada un exemplar del llibre de la història de la Confraria, 
del qual n’és autor ell mateix i una fotografia original de la 
cerimònia de beatificació de la Santa presidida pel Papa Pius 
XII i celebrada a la basílica de Sant Pere del Vaticà el 27 d’abril 
de 1958, fa 60 anys.

El vespre del 24 d’abril, la nostra Confraria va anar a la parròquia 
de Sant Ignasi de Loiola dels Jesuïtes de Lleida, on volíem començar 
el Tridu de la Mare de Déu de Montserrat en el 40 aniversari de 
la parròquia i alhora recordar el P. Joan Suñol: ...que fou un gran 
Montserratí, en paraules de l’actual rector, el jesuïta i lleidatà  P. 
Roger Torres, qui presidí l’Eucaristia. En la seva homilia es referí 
a Maria com a Mestra de l’escola de Jesús, una escola espiritual i 
de vida i com a Mare de l’Església: On podem seguir al seu Fill Jesús 
Ressuscitat.
Abans de finalitzar la celebració, el president de la Confraria feu 
un breu parlament, on significà el motiu pel qual la Confraria havia 
triat aquesta parròquia per celebrar-hi el primer dia del Tridu en 
honor de la Patrona de Catalunya. La seva imatge que es venera a 
la capella del Santíssim, ocupà excepcionalment un lloc destacat en 
el presbiteri. Tot seguit reproduïm les paraules de Josep Estruch:
És costum celebrar cada any, un Tridu en honor a la Verge de Montserrat, 
moment en què volem mostrar la nostra devoció a la Moreneta. Aquest 
any s’ha decidit fer el primer dia del Tridu a la Parròquia de Sant Ignasi, 
amb ocasió del 40 aniversari i també per mantenir el record de l’estimat P. 
Joan Suñol, que va estar sempre compromès en la promoció de la justícia 
i la dignitat de tota persona. Va ser en aquesta parròquia, on va liderar i 

La Celebració va cloure amb la veneració de la imatge de la Moreneta.

animar una comunitat parroquial molt activa i implicada, i a la vegada 
va impulsar l’entitat social Arrels Sant Ignasi. Personalment, jo era un 
dels seus seguidors a Facebook, on no em perdia cap de les seves reflexions, 
plenes d’esperança.
Però ara també voldria recordar al pare Marc Vilarassau, que vaig tenir 
el goig de tenir-lo com a professor a l’IREL i un record pel germà Andrés 
Huzman. Tots tres Jesuïtes exemplars que han deixat petjada.
En aquesta parròquia de Sant Ignasi, patró dels jesuïtes, cal evocar la seva 
figura i recordar aquell passatge de la seva biografía, quan fou ferit en una 
guerra amb França i en la convalescència s’establí un canvi en la seva 
vida, i va decidir pelegrinar a Jerusalem, però no hi va arribar. Qui més 
endavant seria el fundador de la Companyia de Jesús, va sortir de Loiola i 
va aturar-se a Montserrat, que es va convertir en decisiu pel seu esdevenir. 
Allà va decidir deixar els seus vestits de noble i l’espasa als peus de la Mare 
de Déu. 
Per tant, fou als peus de la Moreneta on Sant Ignasi va fonamentar el seu 
nou estil de vida i, ara nosaltres, tots els confrares i devots de la Mare de 
Déu de Montserrat, també busquem com Sant Ignasi la seva intercessió 
per a fer un canvi radical en la nostra vida. 

La comunitat de Germanetes d’Aitona concelebrants i Confradia.

L’Eucaristía va ser presidida pel rector, el P. Roger Torres Aguiló.



Prop de 5.000 persones veneren “la Moreneta”
en el seu cambril de la Catedral el dia de la seva festa

Prop de 5.000 persones van venerar “la Moreneta” a la capella 
de la nostra Confraria a la Catedral de Lleida, en un afluència 
multitudinària i continuada al llarg de tota la jornada del 27 
d’abril, festa de la Patrona de Catalunya. La Catedral va obrir 
les seves portes a 2/4 de 9 del matí i ja no les va tancar fins 
passades les 9 de la nit.

MISSA A L’ALTAR DE LA PATRONA
El nostre consiliari Mn. Xavier Batiste, va celebrar a les 9 del 
matí la Missa a la capella de la Patrona amb una nombrosa 
assistència, on es pregà pels confrares difunts traspassats 
recentment.
Mossèn Batiste en la seva homilia, feu memòria de que en aquell 
mateix dia (27 d’abril de 1958) feia 60 anys de la Beatificació a 
Roma de Santa Teresa Jornet, filla d’Aitona i fundadora de les 
les Germanetes dels Ancians Desemparats. El consiliari recordà 
com des del 8 d’abril la santa té una escultura al Camí de Sant 
Miquel a Montserrat: Vam estar molt contents com a Confraria de 
pujar aquell dia a la Santa Muntanya, per acompanyar les nostres 
germanetes en el seu goig, que és també el goig de la diòcesi.
En finalitzar es procedí a la benedicció de les branques de boix, 
que com és ja costum van ser distribuïdes entre els fidels i 
devots que pujaren al cambril de la Verge.
Durant bona part del matí els protagonistes van ser els grups 
d’alumnes de diversos centres escolars de la ciutat, com els del  
col·legi Santa Anna i  Pràctiques I, que acudiren a la Catedral 
amb flors i pujaren, amb certa emoció infantil, a venerar “la 
Moreneta” i recollir un punt de llibre dels 5.000 que havia 
editat la Confraria com a record de la diada. A mitja tarda, la 
cua de fidels que aguardaven per pujar al cambril de la Verge, 
donava tota la volta pel darrera de l’altar major de la Catedral, 
alhora que la reixa de la capella s’anava omplint de les ofrenes 
de flors i ciris a la Patrona. 

EL BISBE SALVADOR VA PRESIDIR L’EUCARISTIA 

La festa de la Mare de Déu de Montserrat va cloure com ja és 
costum a 2/4 de 8 de la tarda, amb la Concelebració Eucarística 
que presidí el nostre bisbe Salvador, cantada pel Petit Cor de 
la Catedral de Lleida i amb l’assistència de diversos regidors 
de la Paeria, que van voler sumar-se a la festa de la Patrona de 
Catalunya
El bisbe Salvador en la seva homilia tingué paraules 
d’agraïment envers la nostra Confraria, que esmerça el seu 
esforç per tenir cura de la devoció a la Mare de Déu i invità 
tothom a imitar-la i prendre-la com a model de seguiment del 
seu fill Jesús. 
En el moment de la Pregària dels Fidels es feu una oració 
per Catalunya: Pels qui tenen responsabilitat de guiar el nostre 
poble, per a que Déu els inspiri sentiments benèvols i el desig de 
comprometre’s pel bé comú  i nosaltres siguem instruments de pau i 
concòrdia enmig de la societat catalana.  Finalitzada la celebració, 
el bisbe Salvador, concelebrants, regidors i fidels pujaren al 
cambril a venerar “la Moreneta”, mentres es cantava el Virolai.
I a punt de tancar les portes de la Catedral, el nostre president 
Josep Estruch va manifestar la seva satisfacció: Lleida un any més 
ha estat montserratina. Estem molt cansats, però aquest esforç per la 
nostra Patrona s’ho val. El P. Abat de Montserrat ens diu sempre que 
després del Monestir, on es fa més festa de tot Catalunya el dia 27 
d’abril és a Lleida i certament que enguany no ha estat menys.

Jordi Curcó

Mn. Xavier Batiste celebrà l’Eucaristía a l’altar de la Patrona. La filera de fidels pujant al Cambril va ser una constant.

Els infants van protagonitzar l’ofrena de flors el matí de la Festa. El Bisbe Salvador i concelebrants pujen a venerar la Moreneta.



Recordant la història, l’any 1881 es van 
celebrar les festes de la coronació canònica 
de la imatge de la Mare de Déu de Montserrat 
i de la seva proclamació com a Patrona 
de Catalunya, atorgat pel papa Lleó XIII. 
Amb aquestes  efemèrides, va començar 
una fita important en el redreçament 
espiritual del nostre país, és l’inici efectiu 
de la renovació litúrgica a Catalunya. Es 
tornà a reorganitzar la Confraria. Per a 
l’agregació es requeria un altar dedicat a la 
Mare de Déu de Montserrat on es venerés 
la seva imatge, que l’abat estengués el 
diploma d’agregació, i que els noms dels 
fidels inscrits en aquelles confraries fossin 
enviats periòdicament a Montserrat per a 
ésser anotats en el Registre General, a més 
de rebre individualment la cèdula personal, 
firmada per l’abat.
El pare Joan M. Mayol director de la 
Confraria, ha volgut refer els registres a 
Montserrat que té en la Confraria de la 
Mare de Déu de Montserrat la visibilitat 
dels seus devots. Per aquest motiu se’ns va 
proposar actualitzar el registre de la nostra 
Confraria, fent arribar una còpia de tots els 
confrares actuals al Centre de Coordinació 
Pastoral del Santuari.
Amb aquesta context, el passat 5 de 
maig alguns membres de la Junta vam 
emprendre el viatge a Montserrat, per tal de 
participar en la I Trobada de les delegacions 
de la confraria de la Mare de Déu de 
Montserrat. El matí ens vam aplegar a la 
Basílica, on es va celebrar una Eucaristia 
molt viscuda, presidida pel pare Joan M. 
Mayol i acompanyada pel Cor Cererols, 
dirigit per Marc Díaz, d’una excel·lent 
qualitat musical. Acabada la celebració, 
vam pujar al Cambril de la Mare de Déu, 
per a venerar-la mentre s’entonava l’estimat 
Virolai.
Tot seguit vam participar en el dinar 

de germanor al Mirador dels Apòstols, 
acompanyats de tots els altres confrares 
d’arreu de Catalunya, el que ens va 
permetre compartir uns moments de 
confraternitat.
En acabar, es va lliurar als representants 
de les confraries la cèdula d’inscripció, 
juntament amb el tradicional llantió i 
la insígnia de la Confraria, perquè en 
fem entrega a tots els  confrares. A la 
introducció, el pare Joan M. Mayol, va 
lloar la nostra Confraria, per ser una de les 
més dinàmiques i per ser la degana de les 
confraries de Catalunya, fet destacat i del 
que ens hem de felicitar.
Seguidament el vicerector del santuari P. 
Gabriel Soler, va impartir la conferència 
“La fundació de la Confraria de la Mare 
de Déu de Montserrat dins el marc del 
fenomen confederal a l’Edat Mitjana”. 
Feu una descripció dels inicis històrics de 
les confraries, remarcant la fundació de la 
Confraria de la MdD de Montserrat el s. 
XIII. Així, sabem que va ser fundada el 23 de 
juliol de 1223. En aquesta data, es parla ja de 
confrares montserratins amb una associació 
erigida per l’abat de Ripoll, Ramon Desbac 
i el prior de Montserrat, Berenguer de 
Bac, amb l’aprovació de l’arquebisbe de 
Tarragona, Aspàreg de la Barca, els quals 
juntament amb la reina Elionor, primera 
esposa de Jaume I, signaren el document 
fundacional i foren els primers inscrits. Des 
d’aquella època són milers els inscrits com 
a nous confrares, dependents dels centres 
agregats, com la nostra Confradia.
Amb el cant del Virolai va concloure la 
Trobada, amb l’esperança de repetir aquesta 
experiència anualment, amb aportacions de 
les delegacions. Aquest és també el nostre 
desig.

Josep Estruch
President de la Confraria

Diumenge 15 de juliol
Romeria d’una jornada i Diada de la Confraria de Lleida a Montserrat
El diumenge 15 de juliol, tindrà lloc la tradicional anada a Montserrat d’una jornada, 
per celebrar en la Santa Muntanya la Diada de la Confraria de la Mare de Déu de 
Montserrat de Lleida.

Programa
11 matí: Celebració de la  Missa Conventual a la Basílica del Monestir, presidida 
pel bisbe de Lleida Salvador Giménez Valls i  concelebrada pel P. abat Josep M. 
Soler.
La Confraria farà la tradicional ofrena de fruita de Lleida. 
12 migdia: Recepció dels romers i confrares de Lleida amb el P. Abat.
1 tarda: Visita al monument a Santa Teresa Jornet, al camí de Sant Miquel.
2 tarda: Dinar de germanor.
5 tarda: Visita als Degotalls, amb pregària davant les majòliques de la Mare de Déu 
de l’Acadèmia, patrona de Lleida i de la Verge de Carrassumada de Torres de Segre.
7 tarda: Comiat i retorn a Lleida.
La Confraria, convida a participar en aquesta jornada a Montserrat i posa a disposició 
del que vulguin assistir-hi un autocar per facilitar l’anada a la Santa Muntanya.
Per inscripcions podeu adreçar-vos als telèfons 973 27 35 25 / 609 707167

Iª Trobada de Confraries de Montserrat LXXI ROMERIA
A MONTSERRAT

Del 9 al 16 de juliol de 2018

Dilluns 9 de juliol
8 matí: Sortida de Lleida des del Camp 
d’Esports.
12 migdia: Àngelus i Visita Espiritual.
6 tarda: Atri de la Basílica. Recepció de 
la Romeria pel rector de la basílica de 
Montserrat el P. Joan M. Mayol

Dimarts 10 de juliol
12 migdia: Sala de la façana. Xerrada del 
P. Joan M. Mayol.

Dimecres 11 de juliol
11 matí: Missa Conventual de la festa de 
Sant Benet, fundador dels Benedictins.
19:30 tarda: Sala 2 (Nostre Senyora): 
Activitat Confraria

Dijous 12 de juliol
11 matí: Res del Sant Rosari al camí de la 
Santa Cova

Divendres 13 de juliol
12 migdia: Sala de la façana. Xerrada a 
càrrec del monjo Bernabé Dalmau.
5 tarda: Via Crucis.

Dissabte 14 de juliol
12 migdia: Sala 2 (Nostra Senyora), 
Trobada dels romers i valoració de la 
Romeria.
10 nit: Vetlla a la Basílica. Inici davant 
del funicular. Presidirà el P. Lluís M. 
Mayol.

Diumenge 15 de juliol 
(Dia de Lleida)

Veieu el programa al requadre dedicat 
al dia de la Confradia de Lleida a 
Montserrat.

Dilluns 16 de juliol
8:30 matí: Deixar les cel·les.
9 matí: Missa d’acció de gràcies i comiat 
a la capella del Cambril.
11 matí: Sortida i retorn a Lleida.

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: 15 de juny

Abonaments Nº Compte:
 “Banc de Sabadell” 
              ES21 0081 0455 9100  0161 1368

El Pare Joan M. Mayol, director de la Confradia, va presidir l’Eucaristía de la Trobada.


