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27 d’abril de 1947 – 27 d’abril de 2022 
 

Hem celebrat la solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat 

 

 
 
Membres de la Lliga van participar la Vetlla de la Solemnitat de la 
Mare de Déu de Montserrat, el 26 d’abril al santuari, i va fer l’ofrena 
de l’oli per la llàntia votiva que la Lliga té a Montserrat. 
 
D’altra banda, units espiritualment al Santuari de la Moreneta, la 
Lliga va organitzar una celebració de la solemnitat de la Mare de Déu 

a Barcelona, el mateix dia 27 d'abril al vespre, a la Basílica dels Sants 
Just i Pastor, de tanta ressonància montserratina.  
 
Seguim una tradició ja antiga de celebració de la missa de Santa 
Maria de Montserrat, el vespre de la seva festivitat, La Lliga ha volgut 
vivificar aquesta tradició. Per això, enguany que commemorem el 
75è aniversari de l’entronització de la Mare de Déu de Montserrat, 

junt a la l’eucaristia, que és el centre de la celebració, prèviament es va pronunciar una dissertació sobre 
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el significat de les festes de l’entronització de l’any 1947 i, en acabar l’eucaristia, la coral que la va 
acompanyar ens oferir un breu concert amb tres peces del seu repertori. S’està elaborant un Full 
Informatiu especial per publicar alguns texts destacats de la celebració. 
 
 

Diàlegs a Santa Anna – Hospital de Campanya 
 

 
 

La tasca de l’Hospital de Campanya Santa Anna de Barcelona no es limita a l’ajut materials sinó que també 
contempla la dimensió espiritual i de promoció humana. Vol ser un espai obert on sigui possible la 
trobada entre persones. En aquesta línia s’organitzen activitats molt diverses de reflexió, de meditació, 
artístiques i culturals, com ara els Diàlegs, amb els que la Lliga col·labora. 
 
El propers diàlegs es podrà seguir en directe o per streaming  a través del canal de You-Tube de Santa 
Anna Hospital de Campanya, el dimarts 10 de maig a les 19:30 h.  
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Els propers diàlegs programats són: 
 
- Dilluns 23 de maig:  
 

 
Autors joves atrets pel cristianisme. 
 
Amb 
 

 Oriol Jara 
 Ada Castells 
 Xavier Pérez Esquerdo 

 
 
 

- Dimarts 7 de juny 
 
 

El Transhumanisme i el Nou Ordre 
Mundial: 
Reseteig, pandèmia, guerra i canvi 
financer. 
 
Amb  
 
 Albert Cortina (Advocat, urbanista i 

expert en el tema) 
 Jordi Pigem (Filòsof i escriptor) 

Pendent de confirmació 
 Peio Sànchez (Teòleg i expert en 

cinema, impulsor de l’Hospital de 
Campanya). 
 
 

 
 

Tribuna Joan Carrera 
 

 

14 de juny: dinar col·loqui amb P. Wilhelm Dancă 
 
El passat 25 de març es va celebrar la primera edició de 
la Tribuna Joan Carrera, que convoca la Lliga junt a 
quinze entitats més, protagonitzada pel cardenal 
arquebisbe de Rabat, Cristóbal López, de gran interès i 
que obtingué un gran ressò als mitjans de comunicació.   
 
La propera edició se celebrarà el proper 14 de juny, 
amb el convidat P. Wilhelm Dancă, degà de la Facultat 
de Teologia de Bucarest, per parlar del factor religiós 
a la guerra d’Ucraïna. 
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Xarxa Laudato si’ 
 

Setmana mundial Laudato si’ (del 21 al 29 de maig) 
 
La Setmana Laudato Si' va començar com una manera de 
celebrar el primer aniversari de la carta encíclica del Papa 
Francesc, «Laudato Si’: Sobre la cura de la casa comuna». Des 
d'aleshores, la celebració anual s'ha convertit en una forma que 
tots els catòlics s'uneixin i s'alegrin en el progrés que hem fet per 
portar Laudato Si’ a la vida i per comprometre'ns a continuar 
resant i actuant per casa nostra comuna. 
 
Aquest any, sota el lema «Escoltar i caminar junts», se’ns 
proposa seguir maldant perquè «el desafiament urgent de 
protegir la nostra casa comuna inclou la preocupació d´unir tota 
la família humana» (LS 13).  Laudato Si' es va signar el 24 de maig 
del 2015. L'encíclica ha ajudat a comprendre millor que tot està 
connectat i situar els ensenyaments socials de l’església en el 

context de la crisi ecològica i l'emergència climàtica actuals.  
 
La Xarxa d’entitats Laudato si’ de la que la Lliga forma part, amb motiu d’aquesta setmana ha previst 
tornar a fer difusió dels vídeos de la campanya "La conversió ecològica és possible” i la convocatòria del 
següent acte: 
 

 Desafiaments ecològics actuals a càrrec de la Dr. Carme Llassat i experiències d’entitats 
que mostraran camins de resposta.  
 

Dilluns 23 de maig a les 18.30h, a l'auditori de Cristianisme i Justícia (c. Roger de 
Llúria, 13, Barcelona) 

 
 

 

Cobrament de la quota de la Lliga 2022 
 

Per diverses raons organitzatives encara no es va passar a cobrament la quota corresponent a l’any 2022, 
esperem fer-ho dins d’aquest mes de maig.  
 
 
 

Col·laboreu amb la Lliga! 
 

Demaneu informació o feu-vos socis a través d’aquest formulari 
(https://forms.gle/qMrbGHxecYcYgusB8) 

 

compte de la Lliga: ES46 2100 0880 3102 0025 1082 
 

web www.lalliga.cat | lalliga.cat@gmail.com | twitter @laLligaCAT 
 

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

                Entitat membre del: 

 

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.  
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