MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL MIL·LENARI DEL
MONESTIR DE SANT DANIEL
2013-2018

L’any 2013 iniciàvem els actes de celebració del Mil·lenari del Monestir de Sant Daniel la
fundació del qual esdevingué entre els anys 1015 i 1018.
L’arxiu del monestir conserva dos pergamins que es consideren els documents fundacionals
del monestir. El primer, del 18 de juny del 1015, és l’escriptura de venda de l’alou de Sant
Daniel que el bisbe Pere Rotger, germà de la comtessa Ermessenda, i els seus canonges feren a
aquesta i al seu marit, Ramon Borrell. En pagaren cent unces d’or pur amb les quals el bisbat
projectava reparar la catedral de Girona, tan malparada que els dies de pluja no s’hi podia
celebrar el culte -diu el document. L’objectiu de la compra per part de Ramon Borrell i
Ermessenda de Carcassona era molt probablement la fundació d’un monestir femení ja que
tres anys després es produeix la dotació del cenobi, tal com detalla el segon document, que
data del 15 de març del 1018 en el qual Ermessenda, aleshores vídua, fa donació de tots els
alous que posseïa arreu del comtat de Girona per compra personal o per donació del seu
difunt marit, i que el document detalla minuciosament, a la comunitat que viu a la casa i
capella de Sant Daniel. Signa també la donació el seu fill Berenguer Ramon I. Aquesta
escriptura demostra l’existència del monestir amb una comunitat ja consolidada. El monestir
de Sant Daniel es va fundar en algun moment situat entre els anys 1015 i 1018 i la comtessa
Ermessenda hi va tenir un paper determinant.
La celebració del Mil·lenari volia, tal que es redactava en el Projecte del Mil·lenari,
“commemorar el mil·lenari del Monestir de Sant Daniel i sobretot de la seva Comunitat de
Monges Benedictines com una fita però sobretot vol ser l’estímul i l’impuls per afrontar el
futur”. I encara, més avall, el projecte “és l’oportunitat que se’ns ofereix per integrar el
Monestir de Sant Daniel i el seu patrimoni cultural i espiritual en el teixit social del seu territori
d’irradiació. Territori que també hem de fer créixer més enllà de la ciutat de Girona i del propi
Bisbat.”
Aquesta memòria recull els actes que s’han organitzat i les activitats en les que s’ha participat
o col·laborat per tal d’assolir aquest objectiu i que s’han desenvolupat seguint quatre línies:




Promoció del Monestir per tal de donar-lo a conèixer així com el seu tarannà propi dins
el carisma benedictí
Organització i acolliment d’activitats al Monestir
Establir i reforçar aliances per generar projectes de col·laboració en benefici mutu

Promoció del Monestir per tal de donar-lo a conèixer així com el seu tarannà propi
dins el carisma benedictí


El Matí de Catalunya Ràdio amb Manuel Fuentes. Emissió dels del claustre del
Monestir de Sant Daniel en directe el 11 de juny del 2013.
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/programa/especial-monestir-de-santdaniel/video/4609275/



Documental Catalunya Religió publicat el 27 de juny del 2013
https://www.youtube.com/watch?v=yg3hI-JyMCE



Programa Signes dels temps especial Monestir de Sant Daniel emès a tv3 el 5 de
gener de 2014
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/signes-dels-temps-especialmonestir-de-sant-daniel/video/4837231/



Programa El Foraster especial Monestir de Sant Daniel emès el 21 de febrer de 2018
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/signes-dels-temps-especialmonestir-de-sant-daniel/video/4837231/



Feliç 100 aniversari, documental de Pere Solés i David Gimbernau emès dins el
programa “Sense ficció” de TV3 el 9 de febrer de 2016.
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tv3-amb-el-docs-barcelona/felic-milaniversari/coleccio/5490/5582792/



Pregó de Setmana Santa 2015. L’any 2015 la priora Maria Assumpció Pifarré va ser
convidada per la Junta de Confraries de Setmana Santa de Girona a dir el Pregó de
Setmana Santa. Aquí teniu dos enllaços al pregó, el primer al text escrit, i al segon,
podreu escoltar l’àudio.
http://www.juntaconfrariesdegirona.cat/documentacio.php?PAR_ID=2
http://www.santdaniel.com/ca/prego-setmana-santa-2014/

Recull de premsa i articles sobre el Mil·lenari:










https://www.ara.cat/comarquesgironines/Mil-labora-monestir-SantDaniel_0_1513048685.html
https://www.joaquimnadal.cat/sant-daniel-una-vall-un-monestir-un-claustre/
https://www.diaridegirona.cat/girona/2013/11/12/monestir-sant-daniel-aprofitaramillenari/643251.html
http://www.elpuntavui.cat/article/-/19-cultura/655285-tret-de-sortida-milmlenaridel-monestir-de-sant-daniel.html
http://www.elpuntavui.cat/article/2-societat/5-societat/692899-el-monestir-de-santdaniel-estrena-una-hostatgeria.html
http://revistamusical.cat/1r-cicle-de-concerts-del-mil%C2%B7lenari-al-monestir-desant-daniel-de-girona/
https://www.joaquimnadal.cat/sant-daniel-nou-mil%C2%B7lenni/
http://www.radioestel.com/admin/actualitat_editar.php?id=728
La revista Tot Girona va dedicar un reportatge al Monestir de Sant Daniel en motiu del
seu Mil·lenari. Aquí podeu trobar el número de Tot Girona sencer:
https://issuu.com/totgirona/docs/totgi_20140301_baixa

Organització i acolliment d’activitats al Monestir


Vespres de laics. Cada dia, a les 19h, portes de l’església són obertes per a qui vulgui
compartir la pregària de Vespres amb la comunitat del Monestir de Sant Daniel. Hi ha
algunes dissabtes al llarg de l’any litúrgic, però, des del Monestir, amb el suport d’una
colla d’amics, s’organitzen les Vespres de laics o participades: qui ho desitja ve una
hora abans i preparem els cants, els laics confeccionen i trien les pregàries i les
lectures i, després de la pregària, es comparteix una estona tot xerrant i compartint
preocupacions, alegries i alguna dolçaina. El grup de participants és obert i ha anat
augmentant al llarg dels anys. Aquest grup de laics també ofereix suport a la comunitat
quan té alguna necessitat puntual. Del grup de laics de Vespres van sorgir diverses
persones que estan ajudant la comunitat a portar l’hort del Monestir, un hort ecològic
que proveeix de verdures i hortalisses la comunitat i l’hostatgeria del Monestir.



Visites guiades. L’any 2013 es va començar a oferir visites guiades al Monestir, tot
obeint a la contínua demanda de visitants. Actualment el Monestir compta amb un
programa de visites guiades planificades, el primer dissabte de cada mes, a més de
visites per a grups organitzats, a demanda i sempre buscant un equilibri i
compatibilitat amb la vida monàstica. L’any 2018 hem iniciat la col·laboració amb
l’empresa “Terramar, natura i cultura” per al guiatge de les visites, el personal de la
qual ha estat format per la comunitat i la persona responsable de coordinar les visites.
Al voltant d’uns 3000 persones han participat en les visites guiades des de la seva
posada en marxa.



Per tal de retre un homenatge a la fundadora del Monestir tot commemorant el
MI.lenari, l’any 2013 la comunitat va demanar a Ruth Reveter, pastissera veïna del
Monestir, la creació de la Coca de la Comtessa Ermessenda a partir d’un antic
receptari del Monestir. Una coca de pa de pessic amb aromatitzada amb taronja i
romaní i amb un medalló de xocolata amb el logotip del Mil·lenari que s’ha
popularitzant i que pot adquirir-se al Monestir en els dies de visita i a la Pastisseria
Reverter de Girona.



Hostatgeria, que ofereix un espai de silenci per al treball i la reflexió. L’hostatgeria
acull des d’estades de doctorands a jornades de formació i de reflexió d’empreses i
institucions, de de grups de recés i meditació a cursos de música, estades com la del
Cor Jove Nacional de Catalunya o de trobades de projectes europeus amb partenariat
català.
L’hostatgeria també ha acollit esdeveniments de diferents institucions, associacions i
empreses per a reunions, formacions i jornades de reflexió estratègica.

Voldríem destacar l’acolliment de:
o La XX Trobada de centres d’història local de les comarques gironines. El 18
d’abril de 2015 l’hostatgeria del Monestir acollí la XX Trobada de Centres
d’Estudis Locals i Comarcals de les Terres de Girona organitzada per l’Institut
d’Estudis Gironins i la Diputació de Girona.
https://www.facebook.com/MonestirSantDaniel/posts/lhostatgeria-delmonestir-acull-avui-la-xx-trobada-de-centres-destudis-locals-i/614981041965721/



o

II Congrés d’història de Girona al Monestir: Monestirs i convents a Girona,
organitzat per l’Institut d’Estudis Gironins. L’hostatgeria del Monestir de Sant
Daniel acollí la jornada del dia 12 de novembre de 2015.
http://www.ieg.cat/images/IEG/Articles/Programa.pdf

o

Cap de setmana de coneixement de la Vida Monàstica 20-22/11/2015.
Allotjats a l’hostatgeria del Monestir, els participants al Cap de Setmana de
Coneixement de la Vida Monàstica van compartir xerrades amb diferents
monges de la comunitat, donant testimoni d’una vida de servei a Déu des de la
quotidianitat, el sentit de la pregària i del treball al Monestir.

Cicle de Concerts del Mil·lenari.

El Monestir de Sant Daniel va organitzar el Cicle de Concerts del Mil·lenari, la
proposta artística del qual fou per a tres dissabte de juliol, amb artistes catalans
de primera categoria per a gaudir de programes atractius a la nostra església i
al nostre claustre.
El primer i darrer concert, protagonitzats respectivament pel pianista Miquel
Villalba i el Cor Jove Nacional de Catalunya, es van celebrar al claustre que
s’havia revelat com un auditori d’acústica excel·lent i d’ambient màgic.
El concert de l’organista tarragoní Jordi Vergés ens va permetre descobrir tots
els colors i possibilitats del petit orgue que Blancafort construí el 1970 per a les
pregàries i celebracions litúrgiques de la comunitat.
http://revistamusical.cat/1r-cicle-de-concerts-del-mil%C2%B7lenari-almonestir-de-sant-daniel-de-girona/



Cicles de Conferències del Mil·lenari
Es van organitzar dos cicles de Conferències del Mil·lenari per tal de difondre
coneixement al voltant del Monestir en el primer cicle, i per promoure i estimular el
debat sobre temes d’actualitat i que resultaven interessants per la comunitat del
Monestir, en el segon. Totes les conferències menys una van ser organitzades fora del
Monestir, tot volent fer visible la idea de no tancament i d’obertura. Totes les
conferències van ser un èxit de públic.
El 22 de novembre de 2013, a l’Auditori Josep Irla de Girona, conferència del P. Josep
Soler, abat del Monestir de Montserrat, amb el títol “La Regla de Sant Benet: una
saviesa antiga que parla a l’era global”.
El 17 de gener de 2014, a l’Auditori Josep Irla, el Dr. Joaquim Nadal i Farreras va
exposar la seva conferència “La comtessa Ermessenda, una dona de govern”
El 27 de novembre de 2014 vam organitzar van Taula Rodona sobre “Laudato Si”, la
darrera encíclica del Papa Francesc, amb Victòria Molins, Joan Torra i Miquel Feixas.
El 20 de març de 2015 Margarida Bofarull, a la Sala Ermessenda de l’hostatgeria del
Monestir, ens va parlar sobre la vida consagrada, avui.



Trobada d’abadesses de la federació catalana de monges benedictines (2017) i
Trobada ibèrica de comunitats benedictines (2013). Trobada en el marc de celebració
de Mil·lenari del Monestir de Sant Daniel el 13 de juny de 2017. La comunitat del
Monestir de Sant Daniel ha mantingut i manté vincles amb altres comunitats
benedictines però també participa en trobades de la vida religiosa amb participants
d’arreu de Catalunya i també de l’estat espanyol. Aquestes trobades són enriquidores
a nivell personal i de formació.



Nits de clàssica al Monestir de Sant Daniel
El Monestir va signar un conveni, en les marc de les celebracions del Mil·lenari, amb
l’Ajuntament de Girona per tal d’acollir, al claustre, diferents concerts del cicle Nits de
Clàssica. El concerts van tenir lloc el 13/7/2013, el 3/7/2014, el 6/7/2015, el 2/7/2016,
el 4/7/2017, el 7/7/2017 i el 4/7/2018.
https://www.diaridegirona.cat/girona/2017/06/27/monestir-sant-daniel-converteixescenari/853695.html
En aquest marc de col·laboració va celebrar-se el Concert de l’Escolania de Montserrat
a l’Auditori de Girona el dia 20/12/13 21h
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=1513



Temps de Flors. En l’edició del 2015 el Monestir acollí un muntatge floral
commemoratiu del Mil·lenari. Fou en col·laboració amb el festival floral
Florilèges/Floraliën de Gant, Bèlgica i des d’aleshores ençà cada any ha acollit
muntatge floral.
http://www.santdaniel.com/ca/mil-azalees-de-gant-per-mil-anys-del-monestir-desant-daniel/
http://www.pedresdegirona.cat/separata_temps_flors_2015_sant_daniel.htm
http://www.pedresdegirona.com/temps_flors_2016_sant_daniel_2.htm



Exposició La Girona Medieval. Organitzada pel Museu d’Història de Girona, el claustre
del Monestir va acollir Exposició La Girona medieval, que va tenir lloc del 29 /10/2013
al 30/03/2014 en tres espais simultanis, un d’ells al claustre del Monestir de Sant
Daniel. http://www.gironacat/medieval
Vespres i acte d’inauguració al claustre el 28/10/2013.



Presentació del llibre Capitells del Claustre de Sant Daniel al claustre amb fotografies
de Jordi S. Carrera i text de Joaquim Nadal el 2 de novembre de 2013.



Enfortiment del vincle amb els veïns de la Vall. El Monestir ha mantingut una estreta
relació amb els veïns de la Vall de Sant Daniel al llarg de la seva història que s’ha
enfortit en aquests darrers anys.
o Les ballades de sardanes han estat un dels elements que s’han volgut
recuperar i el Monestir ha col·laborat en aquesta recuperació tot acollint a
l’any 2018 i enguany una ballada de “La sardana de les monges” d’Enric
Morera al claustre del Monestir com un de les parades de la cercavila de la
Festa
El primer enllaç correspon a l’edició de l’any 2017 i la segona a l’edició de l’any
2018.
https://www.youtube.com/watch?v=ZQgDknpbhu4
https://www.youtube.com/watch?v=vfQaMR_ockA
o



El Monestir també ha acollit aquests darrers anys, juntament amb veïns de la
Vall, la flama del Canigó la nit de Sant Joan.
https://twitter.com/SantDaniel_Gi/status/746054246898995200

Reconeixements
o El gener de 2014 el Bisbat de Girona va concedir el Premi Sant Fèlix 2013 al
Monestir de Sant Daniel en motiu del mil·lenari de la seva fundació així com al
Centre Labouré "La Casita" de Salt
o

El 2015 el premi ECOSÍ 2015 en la menció d’EcoTurisme va ser lliurat a la priora
del Monestir per “la constància obrint les portes i promovent el turisme
espiritual que vincula natura, cultura i espiritualitat”.
http://www2.girona.cat/ca/noticies//journal_content/56_INSTANCE_9oNf/11622/5659460?refererPlid=24974



El Govern de la Generalitat de Catalunya concedí, el 2014, la Creu de Sant Jordi
a la comunitat “integrada actualment per set monges que compten amb un
ampli suport social i promouen el paper del monestir com a referent de
patrimoni i impulsor de cultura”.
http://www.santdaniel.com/ca/la-generalitat-de-catalunya-atorga-la-creu-desant-jordi-la-comunitat-del-monestir-de-sant-daniel/
http://www.elpuntavui.cat/article/842868-creu-de-sant-jordi-per-a-lesmonges-de-sant-daniel.html

Establir i reforçar aliances per generar projectes de col·laboració en benefici mutu


Universitat de Girona: Projecte de digitalització dels pergamins de l’arxiu del
Monestir de Sant Daniel

El projecte de digitalització de 1800 pergamins conservats a l’arxiu del Monestir és el resultat
de la col·laboració entre la Biblioteca de la Universitat de Girona, el Monestir de Sant Daniel, el
servei d’Arxius de la Federació de les Monges Benedictines i l’Institut Català de Recerca en
Patrimoni Cultural.
Per una banda, el projecte cerca la preservació i difusió un fons únic, recollint la voluntat de la
comunitat de monges benedictines del Monestir de Sant Daniel de posar a disposició de la
ciutadania uns documents que han estat curosament custodiats entre les parets del monestir:
documents que pel seu incalculable valor i fragilitat estaven reservats només a ser consultats
in situ i que ara passen a tenir una nova existència a la xarxa.
Per altra banda, la Universitat de Girona, com a institució universitària, contribueix a fomentar
la recerca sobre el nostre patrimoni al facilitar la consulta als investigadors estimulant a la
vegada la generació de nou coneixement ja que els pergamins digitalitzats incorporen, a més
de la descripció i transcripció dels originals, la geolocalització del lloc al que fa referència cada
document.
Enllaç al fons digitalitzat: https://dugifonsespecials.udg.edu/handle/10256.2/14463

Recull de premsa sobre el projecte de digitalització dels pergamins:
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1429312-el-monestir-a-la-xarxa.html
https://www.aldia.cat/gent/noticia-udg-digitalitza-colleccio-pergamins-monestir-sant-daniel20180709192258.html
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/alacartacatalunya-al-dia/els-pergamins-millenarisdel-monestir-de-sant-daniel-digitalitzats/audio/1009232/
https://www.diaridegirona.cat/cultura/2018/07/10/pergamins-digitals-sant-danielal/923869.html
Altres comunitats i institucions benedictines

A part d’aquest seguit d’activitats, la comunitat ha mantingut, com esmentàvem més amunt, la
seva presència en reunions i trobades amb altres comunitats monàstiques i institucions de vida
religiosa a Catalunya però també en l’àmbit ibèric i internacional. En aquest darrer àmbit la
comunitat va ser representada en el Curs “Leadership, Management and Benedict Rule” el
juliol de l’any 2015 Pontificio Ateneo e Collegio Sant·Anselmo, a Roma, per tal de compartir
amb altres comunitats benedictines d’arreu del món com encarar els nous reptes comuns a les
comunitats monàstiques benedictines així com establir contactes amb comunitats
benedictines d’arreu del món.

La Fundació Monestir de Sant Daniel
El procés de creació de la Fundació Monestir de Sant Daniel s’ha anat desenvolupant
paral·lelament a les celebracions del Mil·lenari i la primera reunió del seu patronat va tenir lloc
l’octubre del 2017. L’actuació de la Fundació anirà intensificant-se a mesura que la comunitat
de monges del Monestir, patrones fundadores, així ho demanin i decideixin.
El patronat de la Pia Fundació Autònoma del Monestir de Sant Daniel es va reunir en primera
sessió l’octubre de 2017.

El dia que celebra mil anys, la comunitat de monges de Sant Daniel, reunida en capítol
extraordinari i per unanimitat, aposta pel futur constituint la Fundació Monestir de
Sant Daniel.
El 18 de juny de 1015 es firmava a Girona el document pel qual Ermessenda de
Carcassona i Ramon Borrell, comtes de Barcelona, Vic i Girona, compraven a Pere
Roger, Bisbe de Girona, l’alou de Sant Daniel per a la construcció del monestir.
Mil anys després el monestir viu de forma discreta i senzilla però intensa una jornada
històrica. A dos quarts de 8 del vespre del 18 de juny del 2015 l’església plena va acollir
una celebració eucarística d’acció de gràcies per aquests mil anys presidida per
Francesc Pardo, bisbe de Girona i concelebrada per sis preveres més.
Abans, però, el capítol (totes les monges de la comunitat) s’havia reunit en sessió
extraordinària amb un únic punt a l’ordre del dia: la constitució d’una Fundació Civil a
denominar “Fundació Monestir de Sant Daniel”.
El primer acord, i més rellevant, el transcrivim íntegrament:
La comunitat, llegint els signes del temps, que són un símbol de l’Esperit Sant que ens
parla, i a la llum de la seva evolució, sent la necessitat de dotar-se dels instruments que
garanteixin el futur del monestir i de la comunitat que hi viu.
En el llarg dels últims anys després de profundes, pausades, meditades i llargues
reflexions internes; després d’escoltar el consell del nostre Bisbe Francesc Pardo, del
Pare Abat de Montserrat Josep Maria Soler i de tants amics del monestir coneixedors
de diferents disciplines i tots ells germans en el Crist; després d’haver pregat davant del
Senyor que ens reuneix com a Comunitat; un cop, també, exposades les motivacions al
Consell de la Federació; i coneixent i assumint l’efimeritat de la nostra estada terrenal i
recordant en tot moment que mil anys de la nostra historia són als ulls de Déu com un
dia que ja ha passat, creiem que la millor eina pel futur del monestir és la constitució
d’una Fundació. Una Fundació que volem que serveixi perquè el Monestir de Sant
Daniel segueixi essent mil anys més un far d’espiritualitat cristiana per a la ciutat de
Girona, per al nostre Bisbat i per al nostre país; així com un espai d’acollida benedictina
i habitatge monàstic.

Confiem, a més, que la Fundació pugui garantir que totes i cada una de les germanes
que han professat en aquest monestir o que en un futur hi puguin professar, puguem i
puguin acabar els nostres dies amb dignitat, acompanyament i sobretot mantenint-nos
fidels al vot de permanència al Monestir de Sant Daniel que en el seu moment hem
escollit per consagrar la nostra vida a Déu.
Per tot això la Comunitat acorda iniciar els tràmits de constitució d’una fundació civil,
sense ànim de lucre, subjecta als seus estatuts i a la legislació civil de la Generalitat de
Catalunya, que es denomini “Fundació Monestir de Sant Daniel”.
Les finalitats i objecte de la dita Fundació seran els següents:
a) Difondre i promoure els valors i l’espiritualitat benedictina així com el coneixement i
estudi del Monestir, el monaquisme i l’espiritualitat.
b) Restaurar, conservar i mantenir el Monestir de Sant Daniel i tot el seu patrimoni
material i immaterial, així com el de tots els béns mobles i immobles que s’incorporin a
la dotació de la fundació.
c) Garantir el benestar, habitació i la qualitat de vida de la comunitat de monges
benedictines que actualment hi viu [patrones fundadores d’aquesta Fundació], tot
tenint especial cura pel compliment de les darreres voluntats de cada una de les
monges que l’integren.
d) Acollir en el si del Monestir una futura comunitat monàstica (preferentment
benedictina i femenina) que d’acord amb els signes dels temps i sempre en plena
independència de qualsevol altre comunitat o monestir compleixi els requisits per viure
al Monestir (amb el vistiplau necessari de l’autoritat eclesiàstica competent).
e) Ser testimoni i espai d’acollida benedictina, d’acord amb l’esperit de la Santa Regla.
f) Col·laborar amb les autoritats, organismes i organitzacions públiques o privades en el
millor desenvolupament i tractament de les finalitats expressades.
Al final de la missa l’acta va estar firmada per la secretària del capítol, M. Àngels
Gener, amb el vistiplau de la Priora M. Assumpció Pifarré. Després d’això, tots els
assistents van poder entrar al claustre on es va oferir un refrigeri i es va brindar pel
segon mil·lenni del Monestir de Sant Daniel. Amb un clima d’agraïment, felicitat i
optimisme es va brindar pel segon mil·lenni del Monestir de Sant Daniel.

Projectes
Els principis i carisma benedictí han de ser els qui guiïn el futur del Monestir el pilar dels quals
són la pregària, el treball i l’acolliment. La Regla de Sant Benet ens parla d’una organització en
funció d’unes finalitats a assolir acompanyats d’un estudi i profund coneixement dels textos, i
d’un guiatge.
Acolliment, estudi, pregària i treball segons les aptituds de cada persona són quatre constants
a la Regla de Sant Benet i uns principis que han de ser presents a qualsevol projecte de futur
del Monestir de Sant Daniel.


Iniciar la darrera fase de restauració del Monestir per a reparar problemes
d’humitats i estructurals a la zona de l’església i en general a la zona nord del
Monestir que ens permetrà, per una banda assolir l’objectiu de la consolidació
estructural de tot l’edifici monàstic i, per altra, adequar l’antiga casa de la
compradora com espai de difusió de la vida monàstica. És prioritària l’obtenció de
finançament per a poder realitzar aquesta intervenció urgent.
En aquest sentit la zona nord del Monestir projecta convertir-se en la part pública
del Monestir, lloc d’acolliment de visitants i espai de realització d’activitats
educatives i de difusió així com la seu d’un Centre d’interpretació de la vida
monàstica, amb especial èmfasi en les comunitats femenines.
Aquest projecte ens permetrà continuar amb l’acollida de visitants tot
complementant l’oferta de visites guiades i acolliment de l’hostatgeria i obeeix a la
pròpia demanda i necessitat observada de les persones que s’acosten al Monestir.
S’estima allò que es coneix i, com que la conservació i difusió del Monestir ha de ser
una altra de les prioritats del projecte de futur, des del Monestir s’estimularà la
realització de treballs i estudis sobre el Monestir i sobre la vida monàstica. Aquest
punt va començar a desenvolupar-se amb el projecte de digitalització que va ser
possible gràcies al conveni signat amb la Universitat de Girona i a través de la web
de la qual el fons de pergamins del Monestir de Sant Daniel és consultable en obert
i és a l’abast de qualsevol investigador/a interessat/da.



El 24 de maig de 2019 el Monestir acollirà un Simpòsium sobre la figura d’Aloi de
Monbrai a qui s’encarregà el Sepulcre de Sant Daniel l’any 1345, obra mestra del
gòtic conservada a l’església del Monestir de Sant Daniel. El Simpòsium és
organitzat per l’Institut d’Estudis Gironins i L’Institut Català de Recerca en
Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona amb la col·laboració del Monestir de
Sant Daniel.



Tenim en fase d’estudi un projecte de publicacions al voltant del Monestir per tal
d’estimular la producció d’estudis sobre el Monestir des de tots els àmbits i
disciplines i contribuir a la seva difusió.



Estem a la fase inicial d’un projecte de col·laboració amb el Monestir de Sant Pere
Galligants, actual seu del Museu Nacional d’Arqueologia a Girona. Dos monestirs

propers lligats per la història. El primer fruit d’aquesta col·laboració serà una visita
guiada als dos monestirs en la qual estem treballant actualment.


Continuar potenciant l’hostatgeria del Monestir de Sant Daniel per acollir persones
i grups que cerquen un espai de silenci i reflexió per a recerca, estudi o recés. És a
través de l’hostatgeria que la comunitat pot acollir aquelles persones que volen
allotjar-se al Monestir tot oferint-los un espai confortable on poder treballar,
estudiar i reflexionar, un espai de silenci i de natura i la possibilitat de compartir les
pregàries comunitàries.



Iniciar i continuar converses i reunions amb institucions i altres fundacions que
treballin en àmbits de l’educació, social i cultural per a eixamplar aquest acolliment,
donant un ús a espais del Monestir que ara per ara no s’utilitzen.

La col·laboració, pilar de la vida en comunitat, és un dels fonaments del futur del Monestir, no
entenem el futur sense la col·laboració de les administracions i d’altres institucions i
continuarem amb el camí que hem iniciat al llarg d’aquests darrers anys de cercar i ser
receptives als projectes col·laboratius.
A les institucions amb les que hem col·laborat i estem col·laborant i amb les que col·laborarem,
tot el nostre agraïment. Per rebre’ns, per escoltar-nos, per interessar-vos. A tots els nostres
hostes, visitants i amics, gràcies per venir, per ser-hi. El Monestir és una mica part de tots
vosaltres i sapigueu que tots i cada un de vosaltres heu deixat la vostra petjada al Monestir.
Iniciem, ara ja si, amb tots vosaltres, el segon Mil·lenari del Monestir de Sant Daniel.
Girona, 1 de desembre de 2018

