
Benvolguts confrares:
Enguany celebrem 70 anys de 
Romeria al nostre estimat santuari 
on venerem la imatge de la Mare 
de Déu de Montserrat i que en 
llenguatge familiar en diem la 
“Moreneta”.
A mi els mots que em surten són 
diversos a l’escoltar la paraula 
romeria. Fixeu-vos: Romiatge, 
peregrinació, santuari, Roma, 
romer.....
Jo us proposo el de pelegrinatge. 
El diccionari defineix pelegrinatge 
com “anar per terres estranyes a un 
santuari o lloc molt important per a 
la nostra fe cristiana”.
Anar per a tornar millorats. Caminar 
vol dir créixer, descobrir i tornar-nos 
millors o també fer créixer a algun 
germà.
Doncs ara us proposo de treure suc 
d’aquella frase del papa Francesc 
quan diu que els cristians hem 
d’anar a les perifèries:
Un dia, a l’acabar el Divendres 
Sant, amb el temple parroquial ple 
de gom a gom amb tota la gent que 
havia participat a la processó, vaig 
preguntar al grup de dotze nens 
vestits d’apòstols que estaven al 
voltant de l’altar: Què vol dir per a 
nosaltres anar a les perifèries? Ningú 
gosava parlar. Un nen (apòstol) 
va aixecar la mà i li vaig repetir la 
pregunta: Què és per a tu anar a 
les perifèries? i em va contestar: 
“anar on hi ha una persona que 
em necessita”. Tota l’assemblea va 

esclatar amb un gran aplaudiment.
El papa Francesc no para de dir-
nos que l’Església ha d’anar a les 
perifèries, com ho concretem?.
La Confraria a quines perifèries 
haurem d’anar i com concretar-les 
en totes les activitats que organitzem 
durant l’any?
No oblidem que tots els confrares 
som perifèria i la resta de persones 
que viuen al nostra voltant són 
perifèries i germans nostres, ja que 
viuen en la casa comú que és la terra.
En què us fa pensar el mot 
“morenos”?

Xavier Batiste i Mercadé. Consiliari.
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Davantal
Caminar vol dir Créixer

A LA MORENETA

A Vós, Verge Sobirana
que teniu el tron a Montserrat,
a Vós Verge Morena
patrona dels catalans.
Us demano que ens empareu
en el vostre mantell celestial,
que ens ompli de joia
d’alegria i benestar,
i mai en tota la història
abandoneu un Català.

(Fragment de la poesia
“A la Moreneta”,
de Joan Bellmunt)

El bisbe de Lleida Salvador, amb el P. abat de Montserrat i el president de la Confradia a la plaça del monerstir.



Finalitats de la Confradia

Primera Assemblea de la Confraria de Montserrat de Lleida
després de l’aprovació dels nous Estatuts

La Confraria té per objecte:
– Fomentar la devoció a la Mare de Déu de Montserrat com 
a mediació per arribar al Crist.
– Promoure i impulsar l’evangelització mitjançant els actes 
de culte que la Confraria organitza durant l’any –Romeria, 
Tridu, Festivitat de la Verge de Montserrat, entre altres–, 
inspirats en la riquesa cultural i espiritual del Monestir de 
Montserrat.

– Cooperar en l’àrea de Litúrgia, Formació, Evangelització i 
d’Acció Social Caritativa, d’acord amb la línia pastoral de la 
Diòcesi de Lleida.
– Promoure i animar dins de la Confraria un grup de joves 
com expressió de la Pastoral Diocesana de Joventut.
– Tenir cura de la conservació de la Capella de la Mare de 
Déu de Montserrat de la Catedral de Lleida, patrimoni de 
la Confraria.

Lleida.- La Confraria de la Mare de Déu de Montserrat 
de Lleida, va celebrar el matí del dissabte 4 de març a les 
dependències de l’Acadèmia Mariama i amb una bona 
assistència, la seva primera Assemblea General de confrares, 
després de l’aprovació dels nous Estatuts que regiran a partir 
d’ara la vida i l’acció de la Confraria.

L’Assembla va ser presidida per Josep Estruch, president de 
la Confraria, juntament amb el consiliari Mn. Xavier Batiste, 
acompanyats dels demés membres de la Junta Directiva. Cal 
ressaltar la presència del bisbe de Lleida, Mons. Salvador 
Jiménez Valls, que va voler participar en l’Assemblea i donar 
així explícit suport a la Confraria.  

Un dels punts destacats de l’ordre del dia va ser la presentació 
dels nous Estatuts: “El poder disposar d’uns Estatuts era un anhel 
de la Confraria des de fa molt de temps. Amb els nous Estatuts es 
pretén donar major vitalitat i rellevància a la Confraria, adaptant-
la als nous reptes de la societat i l’Església. També necessaris per 
normalitzar la vida de la confraria a nivell legal”, ha explicat el 
president Josep Estruch.

Cal destacar, que ha estat la Confraria de la Mare de Déu de 
Montserrat la primera associació religiosa del bisbat de Lleida 
que ha procedit a la redacció i aprovació d’Estatuts, seguint 
i aplicant la nova directriu que a partir d’ara se segueix en 
aquest qüestió. En aquest sentit, el president va agrair la 
col·laboració del bisbat de Lleida pel seu suport i consell; 
i molt especialment al seu secretari general i canceller Mn. 
Victor M. Espinosa, que ha estat seguint en primera persona 
tot el procés.

RATIFICACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA

Com és preceptiu en els Estatuts, els membres de la Junta 
Directiva havien de ser ratificats en l’Assemblea General. La 
secretària, Gemma M. Naranjo, va presentar els seus membres 
als confrares assistents, que van aprovar i ratificar la composició 

de la Junta: Consiliari: Mn. Xavier Batiste; president: Josep 
Estruch; vicepresidenta: Teresa Llop; tresorera: Ramona 
Oliva; secretària: Gemma M. Naranjo; publicacions i relacions 
institucionals: Jordi Curcó; organització Romeria i actes 
Confraria: Amadeu Bonet; vocal representant de la parròquia 
Mare de Déu de Montserrat: Rosa M. Contreras i com a vocals: 
Maria Mercè Garcia, Albert Puchol, Roser Molina, Antoni 
Bonet.

70 ANYS DE ROMERIA A MONTSERRAT

En un altre punt de l’Ordre del dia es van descriure les activitats 
previstes per l’any 2017, destacant-ne la commemoració dels 
70 anys de Romeria a Montserrat, fet molt rellevant per la 
Confraria i també molt valorat pel monestir de Montserrat.

Tanmateix la Romeria d’aquest any tindrà un sentit especial, 
havent previst algunes activitats extraordinàries per tal 
de celebrar aquest aniversari. Així, cal destacar l’acte 
commemoratiu que tindrà lloc el dijous 20 d’abril, a dos quarts 
de vuit del vespre, al paranimf de  l’Acadèmia Mariana amb el 
títol: “70 anys de Romeries a Montserrat, records i vivències”. 
Ja en el mes de maig, passada la festa de la Patrona, tindrà 
lloc una taula rodona amb el títol: “Romeria: camí cap a on i 
per a què?”, a càrrec de Mn. Ramon Prat, director de l’IREL 
i del P. Joan Mª Mayol, rector del monestir de Montserrat i 
responsable de les romeries. L’acte tindrà lloc el divendres 19 
de maig, a les 7’30 de la tarda a l’Aula Magna de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs.

L’Assemblea va aprovar també el pressupost de la Confraria 
per aquest any 2017, per cloure-la tot seguit amb les paraules 
del bisbe Salvador, encoratjant als confrares a vitalitzar la 
Confraria en tots els seus aspectes, però molt especialment en 
el vivencial de la fe en Jesús, seguint el model i exemple de 
Maria.

Dels Estatuts:

Un bon nombre de confrares va assistir a l’assemblea de la Confradia.

El bisbe Salvador presidí l’assemblea a l’Acadèmia Mariana



Actes commemoratius del LXX Aniversari de la Romeria a Montserrat

70 Romiatges 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 Garcia 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.

La nostra confraria, compte amb 136 anys d’història. Per 
tant, quasi cada any hi ha algun fet rellevant que ens permet 
rememorar un esdeveniment destacat de la seva història. L’any 
2017 coincideix amb la commemoració dels 70 anys consecutius 
de romeries a Montserrat organitzades per la Confraria. I per 
aquest motiu, pretenem que la romeria d’enguany tingui un gran 
ressò.
Es disposen de dades sobre romeries de les comarques de Lleida 
a Montserrat des de temps remots, però va ser a partir  de la 
fundació de la Confraria l’any 1881 que es van regularitzar. Fins 
a l’any 1947, les romeries a la Santa Muntanya eren organitzades 
per les parròquies o per les ordres religioses però, a partir de 
la restauració de la Confraria l’any 1946, aquesta va erigir-se en 
capdavantera de les romeries a Montserrat. 
El primer pelegrinatge a Montserrat que va participar la Confraria 
restaurada s’emmarca dins de les festes d’Entronització de la 
sagrada imatge de Santa Maria de Montserrat, que la diòcesi 
visqué enfervorida. Des de principi d’any s’anà preparant 
l’anada a Montserrat per celebrar l’acte central el dia 27 d’abril 
de 1947, festivitat de la Mare de Déu de Montserrat. El 26 d’abril 
s’organitzà un tren amb uns 500 pelegrins de Lleida que van 

desplaçar-se al monestir on van passar-hi la nit pujant a peu des 
de Monistrol, com els antics romeus, amb esperit d’oració. 
Després de la refundació de la Confraria, la primera romeria a 
Montserrat fou per la Pasqua de Pentecosta, entre els dies 28 de 
maig i l’1 de juny de 1947 amb un total de 170 romers. Des de 
llavors, cada any s’ha anat repetint el pelegrinatge a Montserrat. 
Fins els anys seixanta calia agafar el tren a Lleida i en arribar 
a Monistrol acomodar-se al cremallera i tot resant el Rosari i 
cantant cançons pietoses, s’arribava a la plaça del Monestir. 
Avui s’ha facilitat molt l’accés a l’Abadia de Montserrat, el que 
ha fet incrementar de forma exponencial el nombre de romers i 
visitants.
Montserrat ha estat sempre un lloc de peregrinacions. La 
devoció a Maria ha fet que la Santa Muntanya hagi estat un 
referent de mils de milers de romers. Durant aquest any 2017 
volem demanar la vostra assistència a tots els actes programats i, 
sobretot, esperem una gran participació a la Romeria del mes de 
juliol, la dels 70 anys

Josep Estruch Bascompte
president de la Confradia

Retalls de la nostra història



Un element simbòlic i identi-
ficador de la capella de la Mare 
de Déu de Montserrat de la 
Catedral de Lleida són les seves 
llànties votives, que a semblança 
de les que hi ha a la basílica del 
Monestir de Montserrat, pengen 
de les parets laterals com element 
ornamental, alhora que fan llum 
a la nostra Patrona .

Va ser un 27 d’abril de l’any 1963, 
quan la Confraria estrenà aquest 
conjunt de dotze llànties votives 
sufragades pels confrares. Deu 
d’elles van ser col·locades a 
banda i banda de les dues parets 
laterals de la capella i altres dues, 
més voluminoses, penjades als 
replans del cambril acompanyant 

des d’aleshores amb la seva llum 
a la Mare de Déu. L’any 2009 
van ser restaurades per l’artista 
José Antonio Ferrer amb l’ajut en 
l’apartat elèctric de Jordi Carles.

Amb ocasió de la festa de la Mare 
de Déu de Montserrat, diada 
aquesta en la que tants lleidatans 
i devots de la Mare de Déu pugeu 
al cambril a venerar la seva 
imatge, us convidem a aixecar 
un xic la mirada per contemplar 
aquestes llànties votives que 
llueixen des de fa 54 anys a 
mena de pregària lluminosa i 
permanent.

Llanties que ens conviden a 
encomanar-nos a la nostra 
“Moreneta”.

Els nostres confrares traspassats
Com tots els anys i amb ocasió de la festa de la nostra Patrona, la 
Confraria tindrà un especial i just record pels confrares traspassats 
durant aquest darrer any.
Ho farà en l’Eucaristia que a les 9 del matí del dijous 27 d’abril, festa 
de la Mare de Déu de Montserrat celebrarem en la capella de la 
Patrona a la Catedral de Lleida, presidida pel nostre consiliari Mn. 
Xavier Batiste.
Us convidem a participar-hi i a pregar per:

Les dotze llànties votives de la Capella de

la Mare de Déu de Montserrat

Feu-vos membre de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat de Lleida
Truqueu al telèfon 973 270 338. Us necessitem!

Abril 2017
Actes en honor a la

Mare de Déu de Montserrat

Dilluns 24:
7,30 tarda:
Celebració de l’Eucaristia a  l’església 
parroquial de la Mare de Déu de la 
Mercè d’Almacelles

Dimarts, 25
7 tarda:
Celebració de l’Eucaristia, a la parrò-
quia de la Verge dels Pobres del Secà 
de Sant Pere de Lleida

Dimecres, 26 
10 nit:
Vetlla de Santa Maria a Montserrat.

Actes a la Catedral de Lleida
Festa de la Mare de Déu

de Montserrat

Dijous, 27 d’abril
9 matí:
Eucaristia, a l’altar de la Patrona.
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 pel bisbe de Lleida
Mons. Salvador Gimémez Valls.

LXX Romeria a Montserrat
Del 7 al 14 de juliol

Diumenge 9 de juliol
Romeria d’una jornada

Joan Duró
Aurora Mauri
Antoni Daura
Silverio García
Montserrat Clivillé
Rosa Pey

Rosa Torrent 
Marcel Casanovas
Rosa Viladegut
Maria Rosa Farré

              Que al Cel siguin

Triduo


