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L’Hospitalitat és una associació que 
forma part de la Delegació Episcopal 
d’Apostolat Seglar de la Diòcesi de 
Girona.
La seva tasca és organitzar el pelegrinat-
ge diocesà amb malalts i discapacitats al 
Santuari de la Mare de Déu de Lourdes, 
a més de celebrar actes, trobades i 
reunions al llarg de l’any.
L’Hospitalitat fou constituïda pel Bisbe 
de Girona, Narcís Jubany, l’any 1965, i a 
partir de 1966 organitza el pelegrinatge 
a l’esmentat santuari.
Fins a 1988, el pelegrinatge es féu 
per mitjà del Tren de l’Esperança, i a 
partir d’aquest any s’utilitzen autocars 
adaptats.
Actualment formen part de l’Hospitali-
tat 36 delegacions de tot el Bisbat de 
Girona.
Els pelegrinatges a Lourdes mobilitzen anualment prop 
d’un miler de persones, entre les quals cal destacar uns 
250 malalts, 550 brancardiers o portalliteres i inferme-
res, 180 pelegrins, metges, ATS, religioses i sacerdots, 
sempre presidits pel bisbe.
La tasca dels voluntaris és tenir cura dels malalts i aju-
dar-los en la mesura de les nostres possibilitats. Hem 
de saber-los escoltar i els hem acompanyar i respectar 
la seva autonomia.
A la delegació de Torroella de Montgrí som un petit grup 
de voluntaris, entre altres poblacions, de Torroella de 
Montgrí, Verges, Jafre, Serra de Daró i Ullastret, que 
ens reunim el primer dilluns de cada mes. 
Al llarg de l’any duem a terme diferents activitats, entre 
les quals destaquem les següents:
• La Diada de Reis, la Cavalcada de Reis i el lliurament 

de regals a cada resident de l’Hospital Asil de Pobres i 
Malalts de Torroella de Montgrí.
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• La celebració de la festivitat de la Mare de Déu de 
Lourdes, l’11 de febrer, a l’Hospital, amb dolços per als 
residents.

• La celebració de la festivitat de la Mare de Déu de Lour-
des, amb persones grans i simpatitzants, mitjançant una 
missa i un dinar de germanor.

• Diverses sortides per a la gent gran.
• La parada a la Fira de Sant Andreu per recollir fons per 

al pelegrinatge a Lourdes i per als regals als residents 
de l’Hospital Asil de Pobres i Malalts de Torroella de 
Montgrí.
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