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PROFESSIONS
Professió Perpètua Àngel Valero, SF
20.2.10. Reus. Professió Perpètua del Germà Àngel Valero, SF, dels Fills de la Sagrada Família.
El G. Àngel, destinat actualment al Col·legi Sant Ramon de Penyafort, a Vilafranca, va professar
perpètuament a la capella del Col·legi Pare Manyanet de Reus, en el transcurs del dia de
Formació Permanent dels religiosos d'aquesta congregació. Fou presidida la celebració pel P.
Lluís Picazo, SF, superior general.
Va néixer el 2 de juliol de 1976 a Reus. Va fer la primera professió el 22 de gener de 2006
a Medellín (Colòmbia). Ha cursat el batxillerat i la llicenciatura d’estudis eclesiàstics al centre
teològic Martí Codolar, filial de la Universitat Pontificia Salesiana de Roma.

Professions Solemnes a Montserrat
31.1.10. Montserrat.Professió monàstica solemne dels tres monjos següents:
Efrem (Salvador) de Montellà i Llauradó. Va néixer a Barcelona el 27 de març de
1970. És diplomat en piano, professor de solfeig, de teoria de la música, transposició
acompanyament, i també de piano. Ha estat professor de música a l’Escola Municipal de Música
Issi Fabra, de Puigcerdà, i de Música d’ESO a l’Institut Pere Borrell, també de Puigcerdà, on va
exercir el càrrec de cap d’estudis durant tres cursos. La seva activitat de voluntariat s’ha
desenvolupat en associacions, en el terreny de la música, com a organista a les parròquies de
Nostra Senyora dels Àngels de Llívia i Sant Domènec de Puigcerdà, i ha estat membre del
Consell Diocesà de Pastoral del Bisbat d’Urgell. Actualment està acabant els estudis de
Batxillerat en Teologia a Montserrat
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Gabriel (Jaume) Soler i Villegas. Nascut a Berga el 25 d’agost de 1980, és llicenciat
en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Entre les tasques que té
encomanades al monestir destaquen la conservació de teixits de la sagristia de la basílica, la
col·laboració en les Jornades de Cultura Humanista —que s’organitzen conjuntament amb la
Universitat de Barcelona—, les traduccions per a la revista montserratina Studia Monàstica i el
seu treball en la Secció d’Arqueologia Bíblica del Museu de Montserrat i en la Pastoral del
Santuari. Actualment, està realitzant els estudis de Filosofia i Teologia a Montserrat
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Andreu M. Martínez i Motos. Va néixer el 19 de setembre de 1953 a Cazorla (Jaén) i
va viure a La Sènia (Montsià). Ha treballat en el món de la pedagogia musical com a professor
de música, director de corals i, especialment, a l’Escola de Música Joventuts Unides de La Sènia.
El seu contacte amb Montserrat el va iniciar arran de la participació a les Trobades d’Animadors
de Cant per a la Litúrgia, dirigides pel P. Gregori Estrada, del qual es va convertir en un ferm
col·laborador. També va tenir contactes amb l’Escola de Pedagogia Musical (EPM), mètode P.
Ireneu Segarra. Actualment organitza les Trobades d’Animadors de Cant de Montserrat i
treballa a l’hostatgeria del Monestir
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