Catalonia Sacra proposa una activitat per conèixer el culte i les vicissituds de la Mare de Déu de Núria
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Després de l'aturada estiuenca, l'agenda cultural de Catalonia Sacra reprèn les activitats. Ho farà el dissabte 7 de setembre
amb una proposta centrada en la Verge de Núria. La visita guiada «La Mare de Déu de Núria: culte i vicissituds» proposa
conèixer l'espiritualitat pròpia del santuari, formulada, tant a través de formes d'expressió popular com el culte en la litúrgia i la
literatura. L’activitat farà aturada en espais com la capella de Sant Gil, l'església del santuari o el cambril. Núria està considerat
el segon santuari marià de Catalunya després de Montserrat.

L'activitat ha estat proposada pel Bisbat d'Urgell i es fa dins dels actes celebració de la festivitat de la Verge de Núria que se
celebra el 8 de setembre. Miquel Sitjar, un dels principals especialistes en el santuari, conduirà aquest itinerari que començarà
a 2/4 de 4 de la tarda.
Segons la tradició, la Mare de Déu de Núria va ser trobada per uns pastors amb l'ajuda del seu bestiar a la Capella de Sant Gil.
Aquesta troballa no va ser en aquestes circumstàncies, per això van aplegar totes aquestes mares de Déu sota una mateixa
data de festivitat, el 8 de setembre és quan se celebra el dia de les mares de Déus Trobades. La imatge de la Mare de Déu de
Núria que avui en dia es venera és una talla datada del segle XII o XIII d'estil romànic. La imatge però ha patit diversos avatars.
Des de l'exili per la Guerra civil fins a un segrest.
Per participar en aquesta activitat cal inscripció prèvia des de la pàgina web www.cataloniasacra.cat/agenda , via correu
electrònic (reserves@cataloniasacra.cat) o al telèfon 693 720 202.
L'AGENDA CULTURAL DE CATALONIA SACRA
L'agenda cultural de Catalonia Sacra ha programat al llarg d'aquest 2019 una quarantena de visites, itineraris, conferències...
L'agenda es va presentar el 20 de febrer en un acte a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Els deu bisbats amb seu
a Catalunya impulsen per vuitè any aquesta programació que de març a octubre visualitza i difon la riquesa i diversitat del
patrimoni d'arrel religiosa. Els actes es reparteixen en 20 comarques de Catalunya i una del País Valencià.
Les activitats de Catalonia Sacra i Dertosa Sacra tornen a posar en relleu la importància i la diversitat d'un grapat d'obres
cabdals de l'art català que hi ha arreu de l'àmbit dels 10 bisbats, amb conferències i visites guiades a elements destacats del
patrimoni amb valor afegit, bé sigui perquè no s'ofereixen regularment, bé sigui per la rellevància dels ponents.
La programació de 2019 inclou dos actes en l'àmbit del Bisbat d'Urgell. El 13 d'abril es va fer una visita guiada a l'exposició
«Aran me fecit» i un itinerari per conèixer Santa Maria d'Arties. La segona activitat prevista és aquesta activitat al santuari de
Núria.
CATALONIA SACRA
Catalonia Sacra és una iniciativa dels bisbats amb seu a Catalunya. El seu propòsit és donar a conèixer el patrimoni
arquitectònic i artístic vinculat a l’Església Catòlica, i ajudar a la seva visita. Aquest patrimoni, que representa una altíssima
proporció de la riquesa patrimonial del territori, és el resultat de 2.000 anys de vinculació entre el cristianisme, la cultura, la
identitat i l’espiritualitat del país.
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