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Editorial

Els seus pares li volien donar una bona formació i 
una bona instrucció. Per això el van encomanar al 
seu “Senyor Oncle”. Així s’anomenava de sempre 
el tiets que eren capellans.

Fes fred o calor; estiguessin, o no, les botxes 
cobertes per la gebrada; bufés forta o fluixa la 
traïdora Morella, el nen de cal Claver, en Pere, amb 
el senatxo a l’esquena anava amunt i avall pel camí 
de Santa Magdalena de Tàrrega a Verdú i de Verdú 
a Tàrrega. 

Devia ser un vailet eixerit doncs, no solament va 
aprendre de lletra i a comptar correctament, sinó 
que va seguir estudis molt lluny de casa. Montserrat, 
Barcelona, Mallorca... 

Ara són indrets que ens són coneguts i els sabem 
aquí a la vora mateix. En temps de Pere Claver 
però, eren tant desconeguts i llunyans, que anar-hi 
suposava que potser mai més hom en tornaria.

Ja no cal ni pensar què suposaria viatjar enllà de la 
mar oceana.

Pere Claver, fill de Verdú, ho va fer. 

Informat per un venerable Jesuïta de la feinada que 
hi havia en aquelles terres, per causa de la injustícia i 
la maldat que uns homes i dones exercien sobre uns 
altres homes i dones, Pere Claver no ho va dubtar. 

Tota la seva vida la va esmerçar en desafiar les 
convencions socials tot ignorant les perverses 
convencions morals de la seva gent. 

Ho va fer de la única manera realment efectiva: amb 
poques paraules i molts fets.

Us convido a imaginar, a extrapolar en el temps, 
que és el que faria el nostre venerat Pere Claver 
en aquests dies de terribles violències sofertes per 
milions de persones arreu arreu.

Els que tenen capacitat de poder, be sigui polític, 
econòmic, intel·lectual o social, debaten i debaten 
però... de fets, de realitats, poques, molt poques, 
massa poques.

Personalment estic convençut que Sant Pere Claver 
ha fet sentir el seu alè de bondat i santedat en aquests 
dies de trasbals i angoixa, estic convençut que ha 
tingut alguna cosa a veure amb el nomenament de 
un germà seu de congregació com a Sant Pare.

La força, la claredat, la valentia amb les que es 
manifesta el Papa Francesc de ben segur que son 
beneïdes i impulsades per “l’esclau dels esclaus”.

Demanem a Sant Pere Claver que vetlli pel Sant 
Pare i, igual com feia amb els esgotats, pobres i 
nafrats germans esclaus ho faci amb el Sant pare 
quan aquest estigui aclaparat per tantes pressions 
i amenaces com sens dubte deu tenir.

Bona festa de Sant Pere Claver a tots i totes.

David Tous de Moner, 
President dels Amics de Sant Pere Claver

Recordança
Serveixin aquestes ratlles de record i homenatge 
per als companys Antonio Sanfeliu i Sambola i 
Flavià Pont i Solsona, els dos havien format part i 
molts anys de la junta de la nostra associació, a la 
vegada  eren uns grans col·laboradors de tot el que 
feia referència a les coses de Verdú, uns autèntics 
claverians...

Us agraïm a tots dos el vostre treball i estima, des 
del cel junt amb St. Pere Claver, el vostre amic, esteu 
molt present en tots nosaltres. 

La Junta 
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ASSISTENTS: 

President: David Tous
Jesuïta: P. Toni Riera
Mossèn: Ramon Roca
Tresorera: Imma Estadella
Vocals: Josep Roca Torres, Anna M. 
Pijuan, Rosa  Alfonso, Flavià Serret, 
Manel Pont, David Tous i Imma 
Estadella.

NO ASSISTENS:

Secretària: Mercè Solé. Excusa la 
seva presència.

ORDRE DEL DIA:

•	 Lectura i aprovació de l’Acta de 
l’Assemblea anterior.

•	 Estat de Comptes
•	 Resum activitats de l’any
•	 Precs i Preguntes / Altres.
•	 Conferència/col·loqui a càrrec 

de: Carles Portabella S.J. “Re-
cords i anècdotes”

1. El President Sr. David Tous dóna 
la benvinguda als assistents a 
l’Assemblea i explica que, per causes 
personals, la Secretària Mercè Solé, 
no pot assistir a la reunió. Les seves 
funcions doncs, avui les farà la Sra. 
Imma Estadella. 

La Sra. Imma Estadella llegeix 
l’acta anterior disculpant també la 
secretària de la Junta. L’Acta queda 
aprovada.

2. La Tresorera, la Sra. Imma 
Estadella, explica el balanç de 
comptes (ingressos i despeses) del 
2015. En aquest punt, la tresorera 
explica que, per motius de legalitat 
i NIF, el compte dels Amics de Sant 
Pere Claver, està amb NIF dels 

39a Assemblea anual 
Amics de Sant Pere Claver 2016

Jesuïtes. Això ha comportat que el 
rebut bancari dels socis, els vingués 
amb nom de Colegio Claver, però 
que és el compte que l’Associació 
té i disposa per fer els serveis que 
calen. Explica també, que potser 
ha estat aquest el motiu, el nom del 
rebut, pel qual s’han retornat alguns 
rebuts, en total sis. Es parlarà amb 
aquests socis per tal de saber si és 
el motiu de la seva baixa. 

La Sra. Imma també dóna importància 
al fet que hi ha hagut alguna factura 
més elevada perquè s’ha invertit amb 
material que serà durader d’anys, 
com és l’altaveu que es va comprar.

3. Les Activitats anuals han estat 
les que es fan cada any: les misses 
del dissabte vespre; 15 de gener, 
aniversari de la canonització St. Pere 
claver; 27 d’abril, amb l’ofrena de 
flors a la Mare de Déu de Montserrat; 
26 de juny, aniversari del bateig 
del Sant, amb entrega de confits al 

finalitzar la missa; la Rebuda dels 
nens i nenes que han fet la comunió 
i la Festa Major en honor a Sant Pere 
Claver. 

En aquest punt però, volem remarcar 
que, el moviment de persones que 
visiten i s’ospeden al refugi, fa que 
també hi hagi tasques dins el mateix 
Santuari, doncs molts pelegrins han 
improvisat misses o pregàries.

4. Precs i Preguntes / Altres:

- El Sr. Flavià Serret ens diu que 
aquest any no s’ha fet cap donatiu a 
l’Associació Arrels com cada any. Es 
queda d’acord que es trucarà al Pare 
Suñol i es farà un donatiu de 1000¤ 
aquest mateix Desembre o al  Gener 
del 2016. El Pare Riera explica que, 
si durant l’any, l’Associació Sant Pere 
Claver té algun incident monetari que 
no s’esperava, poden comptar amb 
l’ajut del compte corrent del Santuari 
doncs, el Pare Riera, creu que els dos 
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comptes treballen per poder portar 
a terme una bona convivència a St. 
Pere Claver.

- El Sr. David Tous, explica que, 
degut a les tasques i ocupacions 
que tothom té (Els pares Jesuïtes 
i la Junta), s’ha ficat el 3r. Dissabte 
de novembre de cada any, per fer la 
reunió de l’Assemblea anual.

- El Sr. Ramon Boleda fa entrega a 
la Junta per guardar-ho a l’arxiu, un 
exemplar d’un diari on s’anunciava 
la 1a Romeria després de la 
Canonització de Sant Pere Claver.

- El Sr. Ramon Soley no podrà venir 
aquest any. Ha dit que si algú vol una 
agenda, les enviarà. El preu és de 9¤.

- El Sr. Flavià Pont demana la paraula. 
Ens explica que el 7 de juny del 2015, 
va celebrar els 40 anys de casat al 
Santuari de Sant Pere Claver. També 
va demanar a la Junta de ser Prior 
en la Processor de la Festa Major en 
Honor a Sant Pere Claver, i la Junta 
li va donar una resposta afirmativa 
a poder-ho fer. El Sr. Flavià vol avui, 
davant de la Junta i els presents, 
donar les gràcies per deixar-li ser 
Prior, per ell va ser un honor poder-
ho fer. Acaba dient que sempre, 
l’Associació, podrà comptar amb ell 
pel que faci falta.

- El Pare Riera explica que el refugi 
es va mantenint amb nombre de 
visitants, és d’esperar que es vagi 
augmentant. Ens diu que estan molt 
contents de com els reben i fins i 
tot fiquen anotacions d’agraïment 
al llibre de visites. Per altra banda, 
el Pare Riera ens diu que s’ha de 
fer un Projecte per un Arquitecte 
de l’Ajuntament per donar d’alta 
‘activitats i visites a l’església i recinte 
exposició. Es farà un projecte de 
mínims per tal que es pugui obrir 
sense problemes però no suposi 
massa costos. Hi hauria d’haver, per 
exemple, aparells extintors a cada 
planta. Al no haver-hi ascensor, ha 
de quedar restringida la visita a la 

part de dalt. En aquest punt, el Sr. 
Flavià Serret pregunta si hi ha una 
assegurança en cas d’accident. El 
Pare Riera s’informarà sobre les 
assegurances de Santuaris i cases 
de culte.

- La Paquita Guiu vol remarcar que, 
la bona acollida cap als pelegrins i 
la neteja i preparació del Refugi, és 
d’agrair a la Sra. Vera. Aquesta ho 
té tot en ordre i net, a l’igual que no 
només obre i tanca sinó que fa de 
guia pel poble.

- El Pare Riera explica que s’ha 
obert una pàgina web  del Santuari 
Sant Pere Claver per tal de donar-
se a conèixer. Es comenta que es 
pot ficar-hi el butlletí així es veurà 
el resum anual dels Amics de Sant 
Pere Claver.

- El Sr. Ramon Boleda pregunta si 
al Refugi hi ha aparell i vídeos per 
poder veure els Pelegrins. El P. Riera 
li diu que sí. El David Tous diu que, 
l’apartat d’Anglès, no se sent gaire 
bé. Es reclamarà a veure si es pot 
fer alguna cosa.

5. El Sr. President, David Tous, dóna 
pas a la conferència a càrrec del 
Sr. Pare Portabella. La Conferència 
“Records i Anècdotes” serà un recull 

de vivències, treball i estima del 
conferenciant, des de que va arribar 
a Verdú per conèixer la casa Natal 
de Sant Pere Claver, fins el treball del 
Refugi. Experiències vitals per saber 
molt més de la història del Santuari.

Acabada la Conferència, la gent que 
ens acompanya a l’Assemblea, fan 
preguntes al P. Portabella. 

El P. Portabella fa entrega al president, 
Sr. David Tous, dels documents 
signats per ell i la família Vidal i 
Barraquer de Cambrils per cedir un 
quadre pintat de Sant Pere Claver, 
perquè es col·loqui a l’exposició/
museu que hi ha al Santurari, del qual 
en són propietaris.

Imma Estadella
Secretària

Verdú, 19 de Desembre de 2015
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Celebracions

Dia 3 de setembre Residència St. Pere Claver. 

FESTA MAJOR  A LES RESIDÈNCIES D’AVIS. 

Dia 8 de setembre Residència Mare Marcel·lina

DIA 9 DE SETEMBRE, FESTA DE SANT PERE CLAVER
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Seguint la tradició anual un grup de 60 joves del 
barri del Raval de Barcelona van passar per Verdú 
acompanyats de 4 Germanes del ordre Mare Tresa 
de Calcuta i de 10 monitors, les Gnes. i un parell 
de monitors van visitar el Santuari, mostrant la gran 
devoció que processen al nostre Sant. També van 
gaudir tots de les piscines de Verdú i seguidament 
d’un bon dinar a Montornès.

27 Abril, festivitat de la Verge de Montserrat,

Dia 25 de juny, celebració de l’aniversari del 
 bateig de Sant Pere Claver

Visites al santuari
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UNA BONICA HISTÒRIA

Fa poc mes de un any, la Sra. Paquita Rubinat i Ni-
not, de Cervera, va vindre a Verdú a comprar unes 
postals de St. Pere Claver per donar als assistents a 
la inauguració d’un retaule amb la imatge del nostre 
Sant a l’església de St. Antoni de Cervera.

Creient que és una molt bona noticia, visitàrem la 
Sra. Paquita i ens va explicar la seva commovedora 
història.

El seu pare fill de Verdú de cal Fèlix, la seva mare 
germana de la Pilar de cal Chisto, es van conèixer 
a la fira de Verdú i es van casar.

El seu pare, amb una gran devoció a St. Pere Claver, 
la va transmetre a la seva mare; quan la Sra. Paquita 
tenia 5 anys va morir el seu pare. La seva mare la 
duia a pregar tots els dies a l’església de l’Hospital 
de la Mare Janer, davant la imatge del nostre Sant. 
Durant la guerra civil, totes les imatges de l’església 
foren destruïdes. Des d’aleshores, a l’anar a dormir, 
prega a St. Pere Claver davant una foto del seu pare. 
Explica que un dia va tenir la feliç idea de construir 
una imatge de St. Pere Claver i col·locar-la en una 
capella lateral de la recent restaurada església de 
Sant Antoni. La proposta agradà al Sr. Rector de 
Cervera i la va aceptar. L’autor d’aquest retaule de 
fusta és un escultor romanès, la benedicció es feu 

el juliol de l’any passat (2015). Ara, tots els dies, 
entra a pregar davant del retaule a l’església de St. 
Antoni, prop de la seva llar.

Dóna bo d’escoltar la Sra. Paquita, amb tan gran 
entusiasme la seva història, que és més detallada i 
aquí queda resumida.

De fet, a la capital de la Segarra, sempre hi ha hagut 
devoció pel nostre Sant, a part de la imatge que hi 
havia a la capella de l’hospital de la Mare Janer, a la 
col·legiata de Sta. Maria de Cervera, a la part dreta 
de l’altar major hi ha un magnífic vitrall dedicat al 
Sant de Verdú. És l’única parròquia del nostre bisbat 
a part de la catedral de Solsona que es venera St. 
Pere Claver.

Des d’aquest butlletí li volem agraïr l’amabilitat amb 
què ens va rebre a casa seva i per l’entusiasme en 
transmetre aquesta gran devoció, que ens deixà 
marevellats.

Moltes gràcies Sra. Paquita i per molts anys.

Sant Pere Claver a l’esglèsia 
de Sant Antoni de Cervera
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Programa d’actes de la Festa Major

Dies 5, 6 i 7 Preparació de la diada del Sant

— A les 20.00 h. Eucaristia participada al Santuari

DIJOUS, DIA 8

— Al migdia, VOLTEIG DE CAMPANES

— A les 20.00 h. CELEBRACIÓ EUCARISTIA i tot seguit

 PROCESSÓ DE LES TORXES
 amb el següent recorregut: Santuari, Tomàs Pellisó, Plaça, Bisbe Comellas i Església 

Parroquial
 Al vestíbul del Santuari, es vendran els típics fanalets.
 PRIORES:  M. ALBA PONT, MARIONA i GEMMA SANFELIU PONT.
 Si alguna família està interessada en ser Priors, de cara al proper any, ha de fer la petició al President 

Sr. David Tous,  abans del 31 de juliol 2017.

DIVENDRES, DIA 9

FESTIVITAT DE SANT PERE CLAVER
— A les 11.00 h. a la Parròquia de Santa Maria

SOLEMNE OFICI CONCELEBRAT
 Presidirà l’eucaristia el P. Llorens Puig s.j., delegat Provincial d’Espanya per Catalu-

nya
 Concelebrada:  amb P. Jesuïtes i Sacerdots del Bisbat
 Interpretació de la Missa a càrrec del Cor d'Homes i Joves de la Parròquia.

 Finalitzada la Missa, retorn i Veneració de la Relíquia al Santuari.

DISSABTE, DIA 10

— A les 20.00 h. Missa al Santuari en recordança dels difunts de la vila.

FESTA MAJOR RESIDÈNCIES D’AVIS 

— Mare Marcel·lina: diumenge dia 4 de setembre a les 10.30 h del matí.

— Sant Pere Claver: dijous dia 8 de setembre a les 10.30 h del matí.

 Eucaristia participada i Veneració de la Relíquia.

ES PREGA ENGALANAR I POSAR LLUMS ALS BALCONS 
PELS CARRERS ON PASSI LA PROCESSÓ DE LES TORXES


