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Nit de Nadal, versos de Carles Salvador, de “Nadal, flor cordial”, València 1943. 

Pessebre a l’exterior de la Basílica de Montserrat, Nadal 2021 
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 Especial assemblea general ordinària (AGO) de la Lliga 
 

 
Fotografia de  Joan Llacuna 

 
Text provisional pendent d’aprovació a la propera assemblea 
 Acta de l’assemblea del 28 de novembre de 2021, primer diumenge d’advent 
 

A les 12:30 hores, a la sala Abat Argeric del Monestir de Montserrat 
 
Assisteixen un total de vint-i-quatre persones, de les quals vint-i-dues sòcies ordinàries o d’honor: 
Montserrat Mañé, Pilar Casanoves, Joan-Miquel Santandreu, Jordi de Nadal, Roser Cabanes, Joan Llacuna, 
Salvador Doñate, Concepció Català, Roser Rifà, Montserrat Targa, Anna Riera, M. Àngels Orriols, Mn. Lluís 
Bonet, Carles Armengol, Joan Capdevila, Joan Clos, Joan Vallvè, Pere Fàbregues, Marcel·lí Joan, Francesc 
Llach, Marcel·lí Pons i Josep M. Bausset.  
 
Comença l’assemblea amb la salutació molt cordial del Pare Abat, Manel Gasch i una breu presentació de 
la Lliga a càrrec del president. El P. Abat remarca la seva voluntat que Montserrat sigui un espai obert a 
tothom i encoratja la Lliga a treballar per que fe i catalanitat puguin ser viscudes a l’ensems. També posa 
de relleu el significat de retre culte a la Mare de Déu i la necessitat de no oblidar demanar el seu ajut. 
 
Saludats els presents, el president dóna per legalment constituïda l’assemblea, la qual es desenvolupa 
d’acord amb el que a continuació es detalla: 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea general ordinària de 1 de desembre de 2019. 
 
Es demana si algú proposa alguna esmena. No havent-hi esmenes resta aprovada per assentiment. 
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2. Aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats 2020-2021 
 
S’aprova per assentiment, d’acord amb el text prèviament enviat que s’annexiona a l’acta. 
 
3. Aprovació, si s’escau, del estats de comptes 2019 i 2020, la previsió de 2021 i el pressupost 

2022 
 
El resum és el següent: 
 
 
 
 
 
 
S’aprova per assentiment. S’annexiona el detall presentat a aquesta acta. 
 
4. Ratificació dels nous socis i actualització del cens (moviments produïts entre l’1.12.2019 i el 

28.11.2021) 
 

A l’inici d’aquest període el 
nombre de socis era de 102. 
En aquest període cal 
comptabilitzar diverses 
baixes majoritàriament per 
defunció i també la 
requalificació d’algunes 
persones que constaven com 
a sòcies i són socis honoraris. 
També s’han produït dues 
altes. El nombre de socis 
actius i amb dret a vot és, a 
data d’avui, de 85. 

Fotografia de Montserrat Mañé 

 

Es ratifica per assentiment la condició de socis de les dues persones donades d’alta. 
 
5. Elecció de la nova Junta Directiva 
 
Havent finalitzat el mandat de l’anterior junta, s’ha presentat una única candidatura formada per les 
persones següents: 
 

- Carles Armengol Siscares (President) 
- Joan Capdevila Esteve  
- Joan Clos Plomosell 
- Pere Fàbregues Morlà 
- Concepció Huerta Vallès 
- Marcel Joan Alsinella 
- Francesc Llach Galilea 

- Jordi de Nadal Alier 
- Pere Navalles Villar 
- Anna Riera Santaeulària 
- Joan Vallvé Ribera 
- Josep Miquel Bausset (conseller, per 

designació del P. Abat)

 

En tractar-se d’una única candidatura queda ratificada automàticament. 

Any Ingressos Despeses Diferència 

2019 10.505,78 € 9.927,72 € 578,06 € 

2020 6.433,55 € 4.286,07 € 2.147,48 € 

2021  Previsió  8.825,05 € 7.661,08 € 1.163,97 € 

2022  Pressupost 6.000,00 € 6.000,00 € - 
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Algunes persones de 
l’anterior junta hi 
continuen, però es fa menció 
que per voluntat pròpia i per 
impediments diversos, 
deixen de formar part de la 
Junta: 
 
- Assumpta Cendra 
- Roser Rifà 
- Marcel·lí Pons 

   
                                 Fotografia de Montserrat Mañé 

 

Tota l’assemblea agraeix el treball de totes tres persones amb un sentit aplaudiment i es demana que així 
consti en aquesta acta. Són persones que s’han dedicat amb esperit de servei a les finalitat de la Lliga i al 
llarg de força temps. Es fa una menció especial al paper desenvolupat per l’Assumpta Cendra en moments 
especialment difícils per la Lliga, assumint-ne la responsabilitat principal i pilotant la transició fins 
recobrar la normalitat del seu funcionament.  
 
6. Intervenció del president electe 
 
El president intervé per presentar les línies de treball que es proposa la nova junta i que sintetitza en 
aquest tres àmbits:          

 
- Mantenir i millorar aquelles activitats pròpies de la Lliga que tenen sentit i no fa ningú més:  

o Misses: 11 de setembre, Santa Maria de Montserrat (incorporar una celebració a l’església 
dels Sants Just i Pastor) i Sant Jordi. 

o Premi Abat Marcet (convocat cada dos anys). 
o Jornada Montserratina i AGO. 
o I altres que es puguin anar plantejant. 

 
- Intensificar la unitat d’acció amb aquelles entitats amb les que podem tenir objectius propers:  

o Grup Sant Jordi (Jornada de novembre i altres iniciatives) i promovent una xarxa 
d’entitats per la fe i el país. 

o Participar en la Xarxa Laudato si’ (Temps de la Creació 1/9 a 4/11). 
o Ampliar lligams amb altres entitats i amb entitats dels països de parla catalana. 

 
- Qüestions d’ordre intern:  

o Netejar la façana del local  
o Revisar els mitjans de comunicació (web, blog, full informatiu, circulars...). 
o Revisió estatuts sobre qüestions pràctiques: data de l’assemblea, domicili social, exercici 

econòmic... 
 
7. Torn obert de paraules 
 
Es consulta sobre el format actual de la Jornada Montserratina i es fan diverses intervencions, en tots els 
casos per defensar el manteniment d’aquest format: 1r diumenge d’advent i celebrant-hi l’assemblea 
anual. 
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Es fan diverses aportacions sobre la necessitat de fer més coneguda la Lliga, intentar arribar a població 
més jove i incrementar el nombre de socis, la qual cosa també és imprescindible per al manteniment 
econòmic de l’entitat. 
 
Finalitzat aquest torn i es dona per finalitzada l’assemblea a les 14.15 hores. 
 

 Memòria breu d’activitats 2019-2021  
 
Des de la passada assemblea general 
ordinària celebrada el dia 1 de desembre de 
2019 fins el dia de la data, la Lliga Espiritual 
de la Mare de Déu de Montserrat ha 
organitzat i ha dut a terme, o bé ha participat, 
entre altres, en les següents activitats: 
 
DESEMBRE 2019 – DESEMBRE 2020 
 
Desembre 2019   
 
- 1r. de desembre: 1r diumenge d’advent, 

Jornada Montserratina i assemblea 
anual ordinària de La Lliga 
Participant a la missa conventual i amb una reflexió sobre la pregària a càrrec del P. Abat. 

 
Abril 2020 
 
- 26 d’abril: participem de manera virtual a la Vetlla de la Solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat. 

L’ofrena de l’oli per la llàntia votiva s’ha fet per transferència bancaria. 
 
Setembre 2020 
 
- 11 de setembre: celebrem a Montserrat la missa pel patriotes catalans que organitza la Lliga. Es fa amb 

públic restringit i retransmesa per Montserrat-TV. Presideix el nostre conseller P. Josep M. Bausset, OSB. 
 

Octubre 2020 
 
- 4 d’octubre: participació en la Vetlla de pregària per la Creació al temple parroquial de Betlem. Organitza la 

Xarxa Laudato si’, de la que la Lliga en forma part. 
 
Socis:  A l’inici d’aquest període el nombre de socis era de 102. En aquest període cal comptabilitzar 8 baixes (de 
les quals 1 per defunció). Han sol·licitat l’alta tres socis per la qual cosa, a 31 de desembre de 2020, el nombre de 
socis és de 97. 
 
Altres 
 
 Al llarg del mes d’octubre la Lliga encapçala una campanya privada per sol·licitar a la Conferència Episcopal 

Tarraconense un pronunciament en favor de l’amnistia per a tots els represaliats per promoure i realitzar el 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017 o per protestar contra la repressió exercida (presos, exiliats, multats, 
encausats...). S’adheriren 10 entitats i un centenar de persones a títol individual. La nostra sol·licitud no va ser 
atesa per la CET si bé posteriorment sí es van mostrar favorables a l’indult concedit pel govern espanyol, limitat 
als presos polítics de l’1.10.2017. 

                          
fotografia de Jordi 
Mañé fotografia de 

Jordi Mañég 

Fotografia de Jordi Mañé 
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- S’ha mantingut la col·laboració i la presència de persones de la Lliga en les trobades contra la repressió política, 
cada dimecres a la Plaça del Rei de Barcelona. 

 
- Edició i divulgació a tots els socis i amics dels Fulls Informatius següents: número 156 Gener 2020 - Especial 

Assemblea; número 157 Pasqua – maig 2020 i número 158 setembre 2020.  
 
- Des del passat 2 de desembre, la junta ha realitzat 7 sessions ordinàries els dies 9 de gener, 6 de febrer, 5 de 

març, 2 de juliol, 3 de setembre, 5 de novembre i 10 de desembre de 2020 (les 3 darreres s’han fet per mitjà de 
videoconferència). 

DESEMBRE 2020 – DESEMBRE 2021 
 
Desembre 2020 
 
- Per raó de la pandèmia no podem 
celebrar la Jornada Montserratina ni l’assemblea 
anual ordinària de La Lliga. 
 
Abril 2021 
 
- 26 d’abril: participem de manera virtual 
a la Vetlla de la Solemnitat de la Mare de Déu 
de Montserrat. L’ofrena de l’oli per la llàntia 
votiva s’ha fet per transferència bancaria. 

 
Maig 2021 
 
 18 de maig: Honorem Sant Jordi, patró de Catalunya, amb una missa a la capella de Sant Jordi al Palau de la 

Generalitat. Presideix el prior de la capella Mn. Josep M. Turull. Per raó de la pandèmia l’assistència es 
restringeix als membres de la Junta. 

 
Setembre 2021 
 
- 11 de setembre: celebrem a Santa Maria del Mar 
la missa pel patriotes catalans que organitza 
la Lliga. Presideix el nostre conseller P. Josep M. 
Bausset, OSB. 
  
Octubre 2021 
 
- 3 d’octubre: participació en la Celebració 
ecumènica del Temps de la Creació a la Basílica 
de la Sagrada Família, promoguda per la Xarxa 
Laudato si’, de la que la Lliga en forma part. 
Novembre 2021 

 
- 12 de novembre: Acte de lliurament del premi Abat Marcet instituït per la Lliga en la seva segona edició. 

A l’Ateneu Barcelonès. 
 
- 13 de novembre: participació de membres de La Lliga en la Jornada Sant Jordi . Hotel Alimara de Barcelona. 

Acte organitzat per La Lliga conjuntament amb un grup d’entitats. 
 
- 28 de novembre: Jornada Montserratina i Assemblea anual ordinària de La Lliga. 
 

Fotografia de Jordi Mañé 
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Socis: A l’inici d’aquest període el nombre de socis era de 97. En aquest període cal comptabilitzar quatre baixes 
per defunció, tres per altres motius i quatre per requalificació. No s’han produït altes, per la qual cosa el nombre 
de socis en la data d’avui és de 86. 
 
Altres 
 
- S’ha mantingut la col·laboració i la presència de persones de la Lliga en les trobades contra la repressió política, 

cada dimecres a la Plaça del Rei de Barcelona. 
 

- Edició i divulgació a tots els socis i amics dels Fulls Informatius següents: número 159 Nadal 2020 i número 
160 setembre 2021. 

 
- Des del passat 10 de desembre de 2020, la junta ha realitzat 7 reunions ordinàries els dies: 4 de febrer 

(videoconferència), 15 d’abril (videoconferència), 1 de juliol, 2 de setembre, 7 d’octubre, i 2 de novembre. 
 

 

Calendari d’activitat 2022 
 
 

 Festivitat de la Mare de Déu de Montserrat 

 26 d’abril – Dimarts. Vetlla de Santa Maria a Montserrat 

 27 d’abril – Dimecres. Celebracions a Montserrat 

La Lliga organitza: 

 celebració de l’eucaristia a l’església dels Sants Just i Pastor de Barcelona 

 convocatòria del Premi Abat Marcet 2023 (3a edició) 
 

 Maig. Missa a la capella de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. 
 

 11 de setembre – Diumenge. Missa pel patriotes catalans a Santa Maria del Mar 
 

 1/9 a 4 d’octubre – Temps de la Creació: celebració a concretar. 
 

 5, 12 o 19 de novembre – Dissabte. Jornada Sant Jordi. 
 

 27 de novembre – Diumenge 1r d’advent.  
Jornada Montserratina i assemblea general ordinària de la Lliga. 

 
 

Col·laboreu amb la Lliga! 
compte de la Lliga: ES46 2100 0880 3102 0025 1082 

www.lalliga.cat 
 

Correspondència: c. Montnegre 8, 3r 1a 08029 Barcelona | Informació tf. 610 625 837 - Marta Sala 
 
 

 
Inscrita en el Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya núm. 
12.924 - NIF G59749853 
Seu social c. Duran i Bas 16 baixos 2a, 08002 Barcelona. Entitat membre del: 

http://www.lalliga.cat/

