
Organitza i col·labora 



MONESTIR DE LES AVELLANES  
ACTE DE COMMEMORACIÓ  

850 ANIVERSARI (1166-2016) 

 

El Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes celebra el 850è 
aniversari de la seva fundació. Va ser l’1 de febrer de 1166 quan un grup 
de monjos premonstratesos fundaren la primera comunitat del mones-
tir, sota l’esguard dels Comtes d’Urgell. Aquell dia es posaren les ba-
ses d’una llarga història que encara perdura. 

El Monestir de les Avellanes esdevingué durant l’Edat Mitjana el centre 
espiritual del Comtat d’Urgell, essent l’abadia premonstratesa més im-
portant de la Corona Catalanoaragonesa i una de les més importants de 
l’interior de Catalunya. Ja al segle XVIII el monestir visqué una etapa de 
renaixença amb l’anomenada Escola Històrica de les Avellanes, on diver-
sos monjos de la seva comunitat destacaren en el marc de la il·lustració 
a Catalunya. 

Malauradament el convuls segle XIX i la desamortització de Mendizábal 
posaren fi a l’etapa premonstratesa, iniciant-se anys obscurs amb l’espo-
li dels seus béns, entre els quals els sepulcres gòtics dels comtes d’Ur-
gell; que avui es troben al Museu The Cloisters de Nova York. 

L’any 1910 recuperà la vida religiosa de la mà dels Germans Maristes, 
que l’adquiriren el per emprar-lo com a seminari. Encara avui és el cen-
tre on s’han format més germans maristes del món, i ha esdevingut la 
casa pairal de la congregació a Catalunya. 

Amb el tancament del seminari, els Germans Maristes han volgut que 
avui Avellanes sigui un Monestir de portes obertes, al servei de les per-
sones, la cultura i el territori. Un indret emblemàtic i ple d’històries, un 
lloc on trobar-hi el silenci, la pau, la natura, la història… un lloc per com-
partir amb els que ens envolten i un lloc on retrobar-te amb tu mateix. 
Per tot això i el que vindrà: 

Visca el Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes! 

PROGRAMA D’ACTES 
Dissabte, 20 de febrer de 2016 (16:30 h.) 

 

Al claustre del monestir 

16:30 h. Benvinguda amb repic de campanes a càrrec de la Confraria de 
Campaners de Catalunya  

A l’església del monestir 

17:00 h. Benvinguda i presentació del 850 aniversari, a càrrec de Robert 
Porta i Roigé, director del Monestir de les Avellanes.  

17:15 h. Conferència:  

“La fundació del Monestir de les Avellanes                                                    
en el context d’una nova   espiritualitat” 

A càrrec del Dr. Joan J. Busqueta i Riu, professor de la Universitat de Lleida. 

17:45 h. Ofrena floral als comtes d’Urgell Ermengol VII i Dolça de Foix, 
fundadors del Monestir de les Avellanes.  

18:00 h. Concert:  

Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida 

Director: Alfons Reverté - Piano: Joan Ramon Salamó 

 

Programa del concert 

Rienzi. Obertura (R. Wagner) 

Andante spianato e Grande polonaise Op. 22 per a piano i orquestra         
(F. Chopin) 

Spartacus. Suite (A. Khatxaturian) 

 

19:00 h. Paraules de cloenda a càrrec de la il·lustre Sra. Rosa Pujol i Este-
ve Vicepresidenta segona de la Diputació de Lleida.  

Al refectori dels monjos 

19:15 h. Cloenda amb un brindis i vi d’honor.  


