100 ANYS DE LA GERMANA M. VICTÒRIA
Sant Benet de Montserrat, 20 de febrer de 2016

DADES PERSONALS DE LA CENTENÀRIA
Germana M. Victòria (Dolors) Rovira i Pujol
Va néixer a Santpedor el 20 de febrer de
1916. Aviat els pares van anar a viure a
Manresa. Ella es considerava manresana i
santpedorenca.
Va ser la darrera dels set o vuit fills del
matrimoni Rovira Pujol, tots nois i ella, la
darrera, la primera nena.
Va cursar estudis de primària a les Vedrunes del Col·legi del Sagrat Cor de Manresa. Va
aprendre “teneduria de llibres” i va treballar al despatx de can Cura, la fàbrica d’alcohols de
Manresa, També era modista. Va treballar anys de secretària al despatx del notari Català.
Als vint-i-vuit anys va entrar al monestir de Santa Cecília on residia la comunitat de
Sant Benet de Mataró, que després de la Guerra Civil Espanyola s’hi va aixoplugar. Anys
a venir passaria a ser la de Sant Benet de Montserrat. Aquí ha fet de tot, sobretot estar
a disposició del que calia. Per això va anar a ajudar, durant uns deu anys, al monestir de
Sant Daniel de Girona. Va ser secretària de la Mare Abadessa Caterina Torra i sastressa
de la comunitat: confecció d’hàbits, servia per ajudar en tot. I quan va tornar a Sant
Benet de Montserrat, molt aviat pel fet que s’havia iniciat un taller de fer ceràmica, en
va ser la responsable de la seva venda, a la botiga va desplegar-se com una molt bona
venedora. Amb la seva rialla i simpatia, es va guanyar innombrables amistats, que avui
encara l’estimen molt.
Va ser l’acompanyant durant molts anys de la xofer que cada setmana anava a comprar
a Manresa i on calgués anar.
De més gran va també estar a la porteria, distingint-se pel seu acolliment i la bona
paraula que tenia per cadascú.
Consellera de persones de tota mena, famílies, seminaristes, joves, grans, ... que trucaven a
la porta del monestir per sentir-se escoltats i compresos i compartir amb ella, joies i penes.
Ja era molt gran quan va aprendre d’escriure amb l’ordinador, també amb la finalitat
d’ ajudar. Aquest fet li ha servit, fins fa ben poc, per passar el temps mirant reportatges
i powers points quan ja no podia col·laborar en cap altra tasca.
Malgrat ella deia sovint que moriria jove, ha arribat al seu centenari de vida amb
placidesa i plenitud de saviesa.
La germana M. Victòria normalment està al llit, la lleven alguna estona durant el dia.
Té el cap clar amb una certa pèrdua auditiva.
La seva salut és fràgil, per aquest motiu moltes emocions al mateix temps, creiem
que la poden perjudicar.
Altres enllaços de la notícia:
http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/gent_gran/homenatge_a_persones_centenaries/
http://www.elsetmanari.cat/noticies/detail.php?id=26524

Fotos de la festa:
https://picasaweb.google.com/106674890311552240243/20160220100AniversariMariaVictoriaRovira?auth
user=0&authkey=Gv1sRgCKKjvPOC8cqU6wE&feat=directlink
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Acte commemoratiu de lliurament de
Medalla Centenària
Persona Centenària: Gna. M.Victoria, Dolors Rovira i Pujol
Data de naixement: 20 de Febrer de 2016
Seu del lliurament: Monestir de Sant Benet
Com arribar-hi: El Monestir està pujant des de Monistrol, a 6 Km.
(està indicat): corba gran, a la dreta hi ha l’antiga Colònia Puig, i a
l’esquerra, a l’altre banda, hi ha el Monestir.
Població: Montserrat (terme municipal de MARGANELL)
Data: Dissabte 20 de febrer de 2016
Hora: 12:00 hores
Lliure la medalla en representació de la Generalitat de Catalunya

• Sra. Roser Galí Izard, directora general de Famílies del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies
Altres persones assistents a l’acte

• Il·lma. Sra. Anna Garcia Ventura, alcaldessa de Marganell
• La Mare Abadessa M. del Mar Albajar i Viñas
• L’Abadessa Emèrita Mare Montserrat Viñas i Santos
• La comunitat de germanes benedictines (possiblement assistiran 25 germanes)
• La família
Format de l’acte

La persona representant de la Generalitat lliurarà la medalla i, si s’escau, llegirà una carta de
felicitació de la Consellera del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
A la Comunitat de germanes benedictines els agradaria que fos un acte senzill i íntim.
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