Vida monàstica
El 22 d’octubre de l’any 1416, el mercader Bertran Nicolau
compra el mas de Sa Murtra, a Badalona, i en ell s’hi estableix
una petita comunitat de frares jerònims. El monestir fou
construït gràcies a les aportacions de mercaders i al
suport reial. Molts monjos excel·liren en virtuts. Hi hagué
un important escriptori, una gran biblioteca i un cenacle
humanista. La comunitat es dedicava a la pregària,
a l’acolliment d’hostes i pelegrins i a l’activitat benèfica.
El 1493 els Reis Catòlics hi reberen Colom que els donà
la notícia de la seva primera expedició a les Índies.

Colònia d’estiuejants
L’any 1835, el monestir va ser parcialment cremat i va patir
els efectes de la desamortització de Mendizábal. A partir
d’aquell moment passa a ser propietat privada. Fins al 1936
hi té seu una colònia d’estiuejants, assegurant la seva
pervivència.

Restauració
L’any 1947 la Sra. Francesca Güell compra la part principal
per a convertir-la en recinte de solitud i silenci i començar
la seva restauració. El 1981 es crea l’Associació d’Amics
de Sant Jeroni de la Murtra per donar suport a aquestes
tasques. L’any 1989, a les dependències de llevant, neix
la Fundació Catalunya-Amèrica, que investiga i difón
les relacions de Catalunya i Amèrica. A partir del 2009,
la Cooperativa Conreu Sereny té cura dels antics horts
dels frares. El 2014, el Monestir va ser declarat “Bé
Cultural d’Interés Nacional”.

Organització

Al llarg d’aquests sis segles, infinitat d’històries han teixit
la Història de Sant Jeroni de la Murtra. Homes i dones
han posat i posen el seu gra en aquest rellotge de sorra
que no para de girar. La Murtra arriba al 2016, encara amb
carències estructurals fruit dels esdeveniments històrics
i del pas del temps, però sobretot arriba amb plena vitalitat.
I amb les portes obertes a les persones del present que
busquen un lloc per aturar-se a contemplar.

Disseny raulcampuzano.com

6è Centenari
Amb la col·laboració de
Amics de la Música de Badalona
Agrupació fotogràfica Sant Joan Baptista
Centre Excursionista de Badalona
Ex-libris, càtering
Museu de Badalona
Parc de la Serralada de Marina
Salto de línea, col·lectiu artístic
UOC - Màster en comunicació
UPC - Màster en restauració de monuments

ACTES
AL MONESTIR
Dv 22
gener
12h

Presentació del programa d’actes
del 6è centenari.

Dg 21
febrer
13.15h

40è aniversari de la mort de Francesca Güell
i López, cofundadora de l’Àmbit de repòs religiós
i cultural que porta el seu nom. Eucaristia i
presentació del vídeo biogràfic de Francesca Güell.

Ds 27
febrer
11h

Inauguració de l’exposició
“Ramon Pané: albada d’un nou món”.
Fundació Catalunya-Amèrica.

Dm 22
març
21h

Ofici de Tenebres. Acte religiós-cultural,
amb la presència del violoncelista Miquel Pujol.
Evocació dramatitzada d’una de les visites de
Carles I a la Murtra.

Dv 25
març
12h

Trobada de Silenci. Organitzada per Amics
de Sant Jeroni de la Murtra.

Dv 1
abril

Convocatòria del concurs fotogràfic:
“Contemplant el temps”. Apareixerà a la plana
web del monestir: www.lamurtra.cat

Ds 21
maig
18h

33è Aplec de la Claraesperança. Romiatge
religiós-cultural, des de l’església de Canyet
a la Murtra.

Dg 12
juny
13.15h

juny

Festivitat de Sant Onofre. En acabar la missa
al monestir, presentació del “Projecte
de recuperació del camí entre les ermites”.
A càrrec del Centre Excursionista de Badalona.
Exposició dels treballs finals del “Màster
en restauració de monuments” de la UPC,
dedicats el 2015-16 a Sant Jeroni de la Murtra.
Data a concretar.

ACTES
COMPLEMENTARIS
Ds 10
setembre
19h

XXIè Concert de Sant Ramon.
Lliurament de premis del concurs fotogràfic.
Fundació Catalunya-Amèrica.

Dv 30
setembre
20h

Festivitat de Sant Jeroni.
Eucaristia.

Ds 1
octubre
18h

Inauguració de l’exposició
d’art contemporani “Entre silencis”
Concert de Sant Jeroni.

Ds 22
octubre
10h

Commemoració del 6è centenari
de la Fundació de Sant Jeroni de la Murtra.
Jornada acadèmica d’estudis sobre la Murtra.
Conferència magistral, presentació d’una
Miscelània d’articles, comunicacions i dinar.
Cal matricular-se, a partir de l’1 de setembre
a: info@lamurtra.cat

Dg 23
octubre
13.15h

Eucaristia solemne pel 6è centenari.
Descoberta d’una placa commemorativa.
De 10h a 12h: jornada de portes obertes.

Ds 26
novembre
12h

Dv 16
desembre
20h

Festivitat de Sant Climent. Conclusió
del Projecte de recuperació del camí entre
les ermites. Eucaristia a l’ermita que el té
per titular, caminada i dinar de germanor
a l’ermita de Sant Onofre. Organitza el
Centre Excursionista de Badalona.
35è aniversari d’Amics de Sant Jeroni de la
Murtra i cloenda dels actes del 6è centenari.
“Somiant realitats”, reflexió sobre el present
i futur de Sant Jeroni de la Murtra.
Aforament limitat en tots els actes.

Durant l’any es faran actes complementaris
del 6è centenari a Badalona i Santa Coloma.
Curs: Fra Ramon Pané i la cultura taïna.
Fundació Catalunya-Amèrica.
Informació: www.catalunya-america.org
10è Cicle de concerts de la Murtra.
Aforament limitat en tots els actes.

Consulteu més detalls de cada activitat a
Sant Jeroni de la Murtra
Bé Cultural d’Interés Nacional.
Monestir gòtic en procés de restauració.
 Camí del monestir, s/n. 08917 Badalona
 lamurtra.cat
 Monestir de Sant Jeroni de la Murtra
 info@lamurtra.cat
 93 395 19 11
 De dilluns a divendres de 10h a 14h

