
Santa Teresa Jornet fa 175 anys 
que va néixer a Aitona. Ella, 
de petita, en veure sofrir els 
ancians desemparats sofria 
molt i suposo, va començar a 
escoltar la crida del Senyor i a 
donar una resposta

La Congregació que va 
fundar amb el nom de 
Germanetes dels Ancians 
Desemparats, ha tingut uns 
fruits que s’ha manifestat 
de moltes maneres, deixant 
bones noticies al seu poble i 
arreu del món.

Beatificada el 27 d’abril de 
1958, festa de la Mare de Déu 
de Montserrat pel papa Pius 
XII i Canonitzada pel papa 
Pau VI, el 27 de gener de 1975; 

és una prova testimonial 
que el seu carisma ha estat 
molt valorat d’acord amb els 
signes dels temps. Els pobles 
veïns d’Aitona tenim  bons 
records. Hi ha una valoració 
general que ha deixat una joia 
profunda en moltes famílies. 
També arreu de la diòcesi i 
començant per casa meva que 
hi vaig tenir el meu pare.

Per tot plegat, la Confraria de 
la Mare de Déu de Montserrat 
va participar amb goig el 
passat 8 d’abril. a la festa 
d’inauguració del monument 
de la nostra germana Teresa 
Jornet, col·locat en el Camí 
de Sant Miquel. La nostra 
Muntanya de Montserrat de 

la Mare de Déu Bruna i la 
de la Moreneta de Ponent, 
a la petita muntanya de 
Carrassumada a Torres de 
Segre i Teresa Jornet a la 
parròquia d’Aitona, han 
estat font d’alegria que Crist 
ressuscitat l’han experimentat 
molts avis, gràcies al Si que 
va donar Santa Teresa Jornet, 
patrona de l’Ancianitat.

Aquest monument representa 
un important signe per a 
tots els fills de la diòcesi de 
Lleida, de Catalunya i d’arreu 
del món amb el qual es fa 
palès el missatge que Déu 
continua estimant els avis de 
les nombroses residències de 

les germanetes, amb la bona 
companyia de les religioses 
d’aquesta filla d’Aitona que 
començà a finals del S. XIX 
un nova ruta, emmirallada en 
l’Amor de Jesús Fill de Maria.

També, el 25 d’abril la nostra 
Confraria celebrarà el segon 
dia del Tridu de preparació a 
la festa de la nostra Patrona a 
la parròquia d’Aitona, com a 
homenatge dels confrares de 
la Mare de Déu de Montserrat 
de Lleida a aquesta santa 
lleidatana i catalana més 
universal.

Mn. Xavier Batiste Mercadé
Consiliari de la Confraria
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Davantal
LA LLEIDATANA SANTA TERESA JORNET A MONTSERRAT

IIª TROBADA D’ADVOCACIONS
MARIANES DE LLEIDA

ROSARI DE TORXES DE 
L’HOSPITALITAT DE LOURDES
La tarda del diumenge 11 de febrer, 
coincidint enguany amb la festivitat de la 
Mare de Déu de Lourdes, la Catedral  de 
Lleida va acollir com ja és costum, el Rosari 
de Torxes organitzat per l’Hospitalitat de 
la Mare de Lourdes de la nostra diòcesi, 
tot commemorant alhora la Jornada del 
Malalt, que va cloure amb l’Eucaristia 
presidida pel nostre bisbe Salvador.

Reproduïm aquesta singular fotografia 
del Rosari de Torxes, amb la imatge de 
la Mare de Déu de Lourdes portada per 
les voluntàries de l’Hospitalitat, aturada  
davant el nostre altar de la Mare de Déu 
de Montserrat.

El dissabte 21 d’abril, a les 11’30 del 
matí, tindrà lloc a l’altar de la Mare 
de Déu de Montserrat de la Catedral 
Nova, la II Trobada d’Advocacions 
Marianes de Lleida, organitzada per la 
nostra Confraria.

S’iniciarà amb la celebració de 
l’Eucaristia, presidida pel nostre Sr. 
Bisbe. Tot seguit el P. Jaume Sidera, 
claretià, oferirà una reflexió mariana, 
per continuar amb el lliurament del 
record de la Trobada que clourà amb 
el cant del Virolai i la veneració de “La 
Moreneta” en el seu cambril.

El Pare Abat de Montserrat amb les germanetes dels Ancians Desemparats



Un any més, la nostra Confraria ha estat 
citada a la Trobada de Responsables de 
les diferents associacions vinculades a 
Montserrat i Romeries, per fer-nos avinent les 
activitats i els esdeveniments més destacats 
que es duran a terme durant aquest curs en 
el Monestir, seu de la nostra Patrona.

Després d’assistir a la Missa Conventual a la 
basílica, vam participar a la reunió presidida 
pel P. Abat Josep Mª Soler, on feu una 
reflexió a l’entorn de l’experiència que pot 
representar Montserrat per a tots nosaltres. 

En aquest sentit digué que des dels seus 
orígens, Montserrat ha estat sempre un 
monestir benedictí i un santuari marià que 
arriba a tocar el seu mil·lenari, volent mirar 
el futur i preguntar-se quin sentit tenen els 
monestirs i els santuaris en el nostre món 
contemporani: “Com a monjos que caminen a 
través del segle XXI, volem continuar donant 
testimoni de vida cristiana. Els santuaris són 
llocs d’acollida, d’encontre, de guarició i de pau;. 
Montserrat vol ser un lloc on es pugui viure 
intensament l’acolliment, voluntat expressada 

per tots els monjos i que queda reforçada a través 
de la regla de Sant Benet”.

Tot seguit intervingué el P. Joan M. Mayol, 
Rector del Santuari i Sagristà Major de la 
Basílica, amb una acurada al·locució sobre 
el lema a treballar durant aquest any: “Sota 
la vostra protecció”, extret de la coneguda 
antífona Sub Tuum Praesidium. Una pregària 
que ja es cantava aproximadament cap a l’any 
250 dC i que encara avui continuem entonant 
davant la imatge de la Moreneta, musicada 
per Ireneu Segarra. La maternitat de Maria 
va fer que ben aviat la pietat popular se li 
adrecés com a “Santa Mare de Déu” i es posés 
sota la seva protecció, sota el seu mantell.

Un dels reptes que s’han marcat des de 
Montserrat, és poder augmentar el nombre 
de Confraries arreu de Catalunya. Volen 
reflectir així tota la devoció que hi ha a casa 
nostra vers la Verge Bruna, concentrant 
els seus esforços a recuperar les antigues 
associacions o confraries de la Mare de Déu 
de Montserrat que hi havia fa uns anys en 
moltes parròquies i esglésies d’arreu del país.

Prosseguí la reunió amb la intervenció del 
coordinador de l’Escolania de Montserrat 
Jordi Arderiu, informant de la campanya que 
s’ha encetat per tal de buscar nous escolanets 
i va fer-nos avinent que seria important 
donar-ho a conèixer en el nostre entorn. 
Cada any fan una selecció entre els nens que 
volen formar-ne part a partir dels nou anys. 

Altres temes que es van exposar són: la nova 
obertura de les cel·les Abat Oliba ‒adequades 
i modernitzades per els nous reptes‒ i sobre 
la Montserrat jove, activitat on es vol acollir 
als joves des de 3er d’ESO fins a 2n de 
batxillerat.

Finalment es va tractar el tema de les romeries 
i la seva mirada precisa sobre com s’hauria 
d’enfocar la d’aquest any. Des de la vessant 
espiritual fins a la cultural i de gaudi, se’ns va 
informar de totes les possibilitats que ofereix 
el Santuari.

Com és ja norma, després de dinar se’ns 
proposà una activitat lúdica-cultural. Aquest 
any va ser una visita guiada a la sagristia, on 
vam poder gaudir de l’excel·lent marqueteria 
i de les pintures murals de Josep Obiols, 
autor també de les pintures de l’altar de la 
Mare de Déu de Montserrat de la Catedral de 
Lleida. També vam poder delectar-nos amb 
l’exposició de l’antic vestit de la imatge de 
la Patrona, restaurat amb aportacions dels 
fidels i que va ser regalat per Isabel II l’any 
1860. 

Tot un bon final d’un dia extraordinari, en 
què també vam posar-nos novament “sota la 
protecció de la Nostra Mare de Montserrat”.

Josep Estruch Bascompte

President de la Confraria

La Confraria de Lleida en la Trobada de Responsables de Romeries
“Sota la Vostra protecció”, lema del monestir de Montserrat per aquest any

L’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes ha 
col·locat enguany i per primera vegada, dos 
diorames nadalencs a la capella de la Patrona 
de Catalunya de la Catedral de Lleida per tal 
de significar amb aquesta tradició cristiana 
del pessebre la celebració del Naixement de 
Jesús.
Ho ha fet responent a la proposta que la junta 
de la Confraria feu arribà als pessebristes 
lleidatans, en un lloable exemple de 
col·laboració entre les dues entitats, facilitat 
pel fet que el vicepresident dels pessebristes 
Jordi Curcó és alhora també membre de la 
junta directiva de la nostra Confraria.
Dos han estat els diorames col·locats als peus 
de “la Moreneta”, dels quals són autors dos 
pessebristes lleidatans: El Mestre Pessebrista 

Albert Bertran, autor dels diorames de 
la parròquia de la Sagrada Família, amb 
l’escena de la Visitació de Maria a la seva 
cosina Isabel i el jove pessebrista i professor 
del col·legi Episcopal Jesús Sauret, amb el 
tema “Anada dels Reis a Betlem”.
El bisbe Salvador va visitar el diorames el 
10 de desembre, amb motiu de la celebració 
de l’Eucaristia de la Jornada de Germanor 
dels Pessebristes lleidatans que tingué 
lloc enguany a la Catedral, en l’anomenat 
“Diumenge Gaudete”.
L’Agrupació ja ha concretat amb la Confraria 
aquesta col·laboració nadalenca i ja te previst 
en el proper Nadal exposar nous diorames 
als peus de la nostra Mare i Patrona.

DIORAMES DELS PESSEBRISTES A LA CAPELLA DE LA NOSTRA PATRONA

El president i altres membres de la Junta de la Confradia a la plaça del Monestir de Montserrat



L’Acadèmia Mariana de Lleida, va acollir el 
matí del dissabte 24 de febrer l’Assemblea 
General de de la Confraria, presidida 
pel nostre president Josep Estruch, 
acompanyat per tota la junta directiva i 
amb l’assistència del nostre bisbe Salvador.

Els confrares assistents van aprovar 
l’informe del president, així com el balanç 
econòmic i pressupost per aquest any, 
acompanyat del resum d’activitats del 
passat any i la presentació del programa 
d’actes que la Junta de la Confraria ha 
programant per aquest 2018. El primer 

d’ells, la participació el 8 d’abril a 
Montserrat en els actes de la inauguració 
d’una escultura de Santa Teresa Jornet, filla 
d’Aitona i fundadora de les Germanetes 
dels Ancians Desemparats: “Ens pertoca 
pujar aquest dia a Montserrat com a 
Confraria en homenatge a la nostra Santa”, 
en paraules del nostre president.

A aquest acte li seguirà la convocatòria de 
la IIª Trobada d’Advocacions Marianes de 
Lleida (la primera va ser organitzada per 
l’Acadèmia Mariana), el 21 d’abril a la 
capella de la Mare de Déu de Montserrat a 

la Catedral. Pocs dies després se celebrà el 
Tridu de preparació a la Festa de la Patrona 
el 27 d’abril, per cloure amb la LXXI 
Romeria a Montserrat, del 9 al 16 de juliol.

L’Assembla acordà també, endegar les 
accions necessàries per tal d’iniciar la 
restauració del retaule i cambril de la 
capella de la Mare de Déu de Montserrat 
de la Catedral, que ha estat considerada 
com a molt necessària i que es durà a terme 
d’acord amb el projecte que elabori l’equip 
del CAEM de la Universitat de Lleida.

Jordi Curcó

CONCORREGUDA ASSEMBLEA DE LA CONFRARIA A L’ACADÈMIA MARIANA

HOMENATGE AL CONSILIARI MOSSÈN XAVIER BATISTE
Abans de cloure l’Assemblea, la Confraria 
va voler retre un homenatge al nostre con-
siliari Mn. Xavier Batiste.

Va ser el bisbe Salvador, qui en nom de tots 
els confrares li féu lliurament d’una boni-
ca fotografia emmarcada que reprodueix el 
moment en què Mn. Batiste venera “La Mo-
reneta” en el cambril de l’altar de la Confra-
ria a la Catedral de Lleida.

El president Josep Estruch intervingué amb 
aquestes sentides paraules: “Ara ha arribat 
el dia en què tots els membres de la Confraria 
volem mostrar el nostre reconeixement i agraï-
ment a Mn. Xavier Batiste Mercadé, nascut 
a Vallclara (Tarragona). Ordenat prevere el 
vint-i-set de maig de mil noucents seixanta-u. 
Durant la seva vida sacerdotal a la diòcesi de 
Lleida, ha destacat pel seu compromís espiritual 
i per la seva gran humanitat. El seu tarannà, 
la seva bonhomia i el seu amor a la Mare de 
Déu de Montserrat se’ns ha encomanat a tots 
els qui hem estat al seu costat. En aquest acte 
li volem fer homenatge pels anys de dedicació 
i encert i per tot el que ens ha donat fins avui 
com a consiliari. Mn. Batiste, és un home de 

fe i una persona entregada al seu país. Proper 
a tothom, preocupat per l’Església i el seu es-
devenir, s’inquieta per les perifèries seguint el 
missatge del papa Francesc. Sempre ha volgut 
que la Confraria seguís els signes dels temps. La 
seva trajectòria com a consiliari ens ha deixat 

un exemple d’estima a la Confraria i a la Mare 
de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya. 
Avui ens toca honorar-lo per la tasca feta al nos-
tra costat. Sols ens queda mostrar-li el nostra 
agraïment.”

El nostre bisbe Salvador va acompanyar-nos en l’assemblea de la Confradia, molt concorreguda, celebrada a l’Acadèmia Mariana. (Foto: Josep M. Currià)

El nostre consiliari Mn. Xavier Batiste en el moment de rebre el reconeixement de la Confradia.



El 28 de desembre de 2017 ens va 
deixar el mestre, cantaire i director 
de l’Orfeó Lleidatà durant molts anys 
Lluís Virgili, que havia estat membre 
de l’Escolania de Montserrat. En poc 
temps, el passat 13 de gener moria la 
seva esposa  Teresina Trilla: “...la filla 
de cal Damià, una torre dedicada a 
l’hort... la dona que es posa a cantar i 
que coneix el Lluís. La mare que puja 
tres fills, un d’ells com el pare escolà a 
Montserrat i la muller que acompanya 
el marit en les seves activitats”.
La Teresina Trilla admirava la 
senzillesa, l’experiència envoltada 
de natura i l’estima per la família, la 
feia lloar Nostre Senyor i a la Mare 
de Déu de Montserrat com a confrare 
que fou sempre de la nostra confraria. 
La recordem durant aquells anys, 
molts, en què acompanyava al seu 
espòs Lluís Virgili a dirigir les corals 
de Lleida que en la festa de la Mare 
de Déu de Montserrat s’aplegaven a la 
Catedral Nova per cantar la Missa, que 
culminava sempre amb el cant de la 

Salve Montserratina i el Virolai, dirigit 
per un emocionat Lluís Virgili als peus 
de l’altar de la Patrona.
Era merescut fer-ne memòria de tots 
dos, contents alhora que la seva filla 
Montserrat vulgui seguir l’estol dels 
Virgili com a nova confrare, fent-los 
vius i presents al redós de la nostra 
Mare i Patrona.
Com a record i testimoni de l’esperit 
montserratí de Lluís Virgili, reproduïm 
la portada del programa del concert 
organitzat per la nostra Confraria el 
25 d’abril de 1954 al Teatre Principal 
de Lleida, a càrrec de l’Orfeó Lleidatà, 
dirigit pel recordat mestre Virgili.

Triduo i festa de la Mare 
de Déu de Montserrat

Lleida, abril 2018

Dimarts, 24
8 tarda:  Celebració de l’Eucaristia a la 
parròquia de Sant Ignasi de Loiola dels 
Jesuïtes de Lleida.

Dimecres, 25
8 tarda: Celebració de l’Eucaristia a la 
parròquia d’Aitona, amb ocasió del 175 
aniversari del naixement de Santa Teresa 
Jornet, fundadora de les Germanetes dels 
Ancians Desemparats.

Dijous, 26
10 nit: Vetlla de Santa Maria a Montserrat 
La Confraria organitza un autocar per 
assistir a la Vetlla. 
Informació i inscripcions:
Llibreria Ramon Llull:
C/ La Palma 10, Tl. 973/282 423 
Confraria: Tel. 973/270 338 -  973/232 480

Divendres, 27
FESTA DE LA MARE DE DÉU DE 
MONTSERRAT A LA CATEDRAL

9 del matí: EUCARISTIA, a l’altar de la 
Patrona, en sufragi dels confrares difunts 
traspassats durant l’any: Àngels Cucurull, 
Lola Aleix, Josep Prat, Francesca Ros i els 
esposos Lluís Virgili i Teresina Trilla.
12 migdia: Res de l’Àngelus i cant del Virolai
7 tarda: Visita  Espiritual a la Mare de Déu 
de Montserrat.
7’30 tarda: 

CONCELEBRACIÓ EUCARÍSTICA,
Presidida per Mons. Salvador Giménez 
Valls, bisbe de Lleida.

RECORDANT ELS ESPOSOS

LLUIS VIRGILI I TERESINA TRILLA

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

CARTA AL PRESIDENT  DE LA CONFRARIA
En vigílies de Nadal, el nostre president 
Josep Estruch va rebre una carta escrita 
en Català, acompanyada d’una bonica 
felicitació nadalenca signada per Soeur 
Maria Montserrat, priora del Monestir  
de Saint Hugues de Semur-en-
Bríonnaís a França, de la congregació 
de Soeurs Apostoliques de Saint-Jean, 
que reproduïm tot seguit.

Déu Vos guard!.
Estic en una comunitat a França, sóc però 
de Lleida i els meus pares, força grans, 
viuen encara a La Cerdera i no es poden pas 
desplaçar amb facilitat.

Aquest Nadal he vingut a Lleida a veure’ls 
i, com sempre he passat per la Catedral i he 
vist el periòdic “El Matí”, que està ja pel 
N. 87 i... sense tenir-ne notícies! He passat 
tantes i tantes vegades pel cambril de la 
Moreneta, la nostra Patrona i no sabia de 
l’existència de la Confraria.
El butlletí s’edita per Internet?. *
Hi ha alguna manera de tenir-ne accés?. 
M’adreço a vostè com a president de la 
Confraria tot i que penso que conec algun 
dels components. 
Sigui com sigui, amb vostès la meva 
pregària!

Montserrat

* Per internet podeu accedir al butlletí mitjançant l’adreça electrònica del bisbat de Lleida: www.bisbatlleida.org

LXXI ROMERIA A MONTSERRAT
Del 9 al 16 de juliol 

Inscripcions: Teresina Llop, Tel. 973 270 338   
                   Amadeu Bonet, Tel. 973 232 480

Diumenge 15 de juliol
Diada de la Confraria de Lleida a 

Montserrat

El diumenge 15 de juliol, tindrà lloc l’anada a 
Montserrat d’una jornada, per celebrar la Diada 
de la Confraria de Lleida, amb la celebració de la 
Missa Conventual presidida pel nostre Sr Bisbe.
La Confraria organitzarà un autocar per facilitar 
l’anada a la Santa Muntanya.

Inscripcions: Tel. 973 273 525 o 609 707 167


