La consellera Ciuró manté una trobada amb el
nou pare abat de Montserrat
Dm, 21/09/2021 per Catalunya Religió

(Generalitat de Catalunya) La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha mantingut
aquest dilluns una trobada amb el nou pare abat de Santa Maria de Montserrat,
Manel Gasch, per felicitar-lo per la seva elecció, i desitjar-li molts encerts en la
nova tasca que enceta. Ciuró, que ha estat la primera representant del govern
català en trobar-se amb el nou abat després de la seva elecció, ha explicat que tant
el president Aragonès com el president Puigdemont han trucat al nou abat per
felicitar-lo.
La titular de Justícia, acompanyada per la directora general d’Afers Religiosos,
Yvonne Griley, li ha expressat al nou guia de la comunitat benedictina la seva
disposició a col·laborar des del Departament de Justícia en totes aquelles
actuacions que l’Abadia pugui necessitar, perquè continuï sent un símbol de
l'espiritualitat a Catalunya.
La consellera ha destacat el compromís amb la democràcia del monestir i l’ha
definit com una "figura integradora al servei de tot el país i de l'espiritualitat de
tothom".
La consellera ha explicat que el nou abat li ha traslladat els principals reptes que
tenen en els propers temps com són el 75è aniversari de l'entronització de la Mare
de Déu de Montserrat l'any 2022, i la celebració el 2025 del mil·lenari de la
fundació del Monestir de Montserrat. La consellera i el pare abat també han parlat
sobre l'impacte de la pandèmia a Montserrat
La consellera @lciuro i la directora @YvonneGriley es reuneixen amb
el nou pare abat de Santa Maria de Montserrat, Manel Gasch, i visiten
el monestir.
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"Ens posem a la seva disposició a través de la DG d'Afers Religiosos
per col·laborar a favor de l'espirualitat de tothom."
pic.twitter.com/UgT5X6I86Z
— Afers religiosos (@afersreligiosos) September 20, 2021
Montserrat és molt més que una muntanya. És cultura, patrimoni, un
referent confessional i un símbol de catalanitat. Avui hem fet la 1a
trobada amb el pare Manel Gasch, nou pare abat d'un Monestir que el
2025 complirà un mil·lenni. Gràcies per la càlida rebuda
@montserratinfo! pic.twitter.com/0VI7uZ0cVm
— Lourdes Ciuró (@lciuro) September 20, 2021
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