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Benvolguts associats, ja hem passat Setmana Santa i cal fer balanç dels 
principals esdeveniments. En aquest FULL  trobareu un resum dels actes 
quaresmals que ha organitzat la nostra entitat, i d’altres on només ha participat, 
però de manera activa, durant aquests dies de Quaresma i Setmana Santa. 
També us parlarem dels propers actes que portarà a terme la nostra 
Associació, que són prou importants per a esperar-hi la vostra assistència. 
 

CONFERÈNCIA QUARESMAL 
El passat dia 3 de març, dijous, a les vuit del vespre, va tenir lloc al Santuari de 
Nostra Senyora del Sagrat Cor, la tradicional Conferència Quaresmal que la 
nostra entitat porta a terme cada any per aquestes dates. Enguany el 
conferenciant era de luxe, el nou i recentment anomenat Pare Abat de Poblet, 
Fra Octavi Vilà i Mayo, el qual va parlar sobre el tema “ la Pregària 
misericordiosa de Jesús” , relacionant perfectament la Pregària de Jesús a 
Getsemaní durant les seves hores de Passió, amb la Misericòrdia de Déu 
Pare, la participació lasal·liana a la Processó amb els seus passos que 
representen precisament aquest moment, i l’Any Jubilar de la Misericòrdia que 
l’Església ha convocat per a aquest 2016. 
Un públic atent i expectant va omplir l’Església de Jesús Maria per a escoltar 
aquest lasal·lià tarragoní, antic alumne del col·legi de Tarragona, i membre de 
la nostra Associació, que ara està al capdavant de la Comunitat Cistercenca 
del Monestir de Santa Maria de Poblet. 
 

PRESENTACIÓ OPUSCLE ASSOCIACIÓ LA SALLE 2016. 
El dijous 10 de març, a les 20:00 h, a l’Església de Sant Agustí, va tenir lloc la 
Presentació de l’Opuscle de la nostra Associació, a càrrec del Sr. Carles Sala i 
Roca , (Secretari d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya).  L’acte va 

comptar amb gran afluència de públic que va omplir l’església pràcticament de gom a gom. Seguint el costum 
endegat l’any passat, es va demanar un donatiu simbòlic i solidari de 2€ per a cada exemplar de l’Opuscle, 
destinats al projecte “Escoles rurals de Togo : llibres per a tothom, per a una educació de qualitat” , que la nostra 
ONGD lasal·liana PROIDE (Fundació Promoció i Desenvolupament) porta a terme en aquest país de l’Àfrica 
Occidental. 
 

VIA CRUCIS  DILLUNS SANT 
Com cada any després de la Missa a la Capella del Portal del Carro, es va celebrar el tradicional Via Crucis 
organitzat conjuntament per les tres confraries (Reial Congregació del Venerat Cos de Jesucrist en el 
Descendiment de la Creu, Il·lustre Confraria de Sant Magí màrtir de Barcelona, Associació La Salle Tarragona), i 
que fa el seu recorregut pels carrers de la Part Alta que envolten la Catedral, començant i acabant al Portal del 
Carro. Aquesta Setmana Santa 2016 comptàvem amb dues novetats :  

1) La presència dels Armats del Gremi de Marejants, que amb motiu del 20è aniversari de la seva 

creació, ens van acompanyar encapçalant el Via Crucis . 

2) L’estrena del nou Pas del Sant Crist, (la novetat més esperada). La imatge del Sant Crist de 

l’Associació La Salle, que custodiem al nostre local social, va ser col·locada damunt d’una 

senzilla peanya portada, com en els altres passos, per portants de sota (de dintre) i portants 

de fora (ganxos) . Aquests portants eren en part alumnes de Batxillerat del col·legi, i en altra 

part portants del Pas de l’Oració de Jesús a l’Hort de les Oliveres. El pas portava un reduït 

acompanyament de tambor (per a marcar el ritme dels portants). Així mateix acompanyaven 
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també el Via Crucis el grup musical format per instruments de vent i corda (integrat per 

alumnes i professors del col·legi) i els tradicionals cants de les estacions penitencials del Via 

Crucis.  Tot junt donava la sobrietat i calidesa necessàries al Via Crucis. L’experiència fou tot 

un èxit, a jutjar pels comentaris de la gent, i va comptar amb una gran participació de confrares 

de les tres Confraries organitzadores, així com de la resta d’entitats que conformen l’Agrupació 

d’Associacions de Setmana Santa tarragonina. 

 

PROCESSÓ del DOLOR,  DIMECRES SANT 
Com cada any, l’Associació La Salle va participar a la Processó del Dolor que organitza la Germandat de Nostre 
Pare Jesús de la Passió  cada Dimecres Sant. Amb inici i final a la Parròquia de Sant Joan, aquesta processó va 
transcórrer pel seu recorregut i horari habituals. El Pas de “l’Oració de Jesús a l’Hort de les Oliveres”  i la Banda 
de Tambors, van desfilar acompanyats d’un bon nombre de confrares.  
 

DIVENDRES SANT: LES SET PARAULES 
Pel matí, a les 12:30 h, va tenir lloc a la Capella del Portal del Carro el tradicional acte de  LES SET PARAULES. 
Les reflexions sobre cadascuna de les Set Paraules per part dels set comentaristes d’enguany (un Antic Alumne, 
un “Hermano”, un Professor/a del Col·legi, un/a pare o mare d’alumne del Col·legi, un representant d’una 
Confraria de l’A.A.S.S., un representant de la Confraria de Sant Magí de Tarragona i un Prevere) ,acompanyats 
pels harmoniosos cants de la Coral  “MOS CANTARS” , i la presència del públic que respectuosament ens 
acompanya omplint la Capella, fan d’aquest acte una veritable estona de recolliment i meditació. 
 

DIVENDRES SANT:  LA RECOLLIDA DELS PASSOS I PROCESSÓ DEL SANT ENTERRAMENT 
A primera hora de la tarda, els nostres passos “Oració de Jesús a l’Hort de les Oliveres” i “Vetlleu i Pregueu”, van 
ser recollits pels Armats de La Sang al lloc habitual dels últims anys, la Capçalera del Circ romà de la Rambla 
Vella. Després dels corresponents “acataments o reverències” fets pels Armats de La Sang als nostres passos, 
aquests van enfilar cap a la Plaça del Rei. 
A les 19:30 h es va iniciar la Processó del Sant Enterrament amb el seu recorregut habitual i la participació de tots 
els passos i confraries de la nostra ciutat, que organitza la R. i V. Congregació de la Puríssima Sang de Nostre 
Senyor Jesucrist,  i a la qual assisteix La Salle des del 1907. Amb menys confrares que l’any passat a les fileres 
que acompanyen els passos, La Salle va donar, altre cop, testimoni de la seva fe escortant Jesús en la seva 
passió pregant a l’Hort de les Oliveres. 
 
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FESTIVITAT DE CORPUS CHRISTI 

L’últim diumenge de maig, dia 29, celebrarem la festivitat de Corpus Christi.  L’Associació i el Col·legi assistiran 

a l’Ofici religiós a la Catedral a les 18:00 h i a la posterior Processó pels carrers de la Part Alta a les 19:00 h. Hi 
sou tots convidats a acompanyar Jesús en la seva manifestació eucarística, escortant les nostres banderes. Els 
abanderats del Col·legi seran tres alumnes finalistes (com és costum els últims anys), i els abanderats de 
l’Associació seran enguany tres membres de la Banda de Tambors que acompanya el Pas de l’Oració de Jesús a 
l’Hort de les Oliveres. Us hi esperem. 

Per la present us convoquem a l’Assemblea General ordinària que es celebrarà el proper dia 27 de maig de 2016 a 

les 19,30h en primera convocatòria i a les 20h en segona convocatòria a la seu social de l’Associació, carrer 

Méndez Núñez, 14 2on pis - 43001 Tarragona. 

 

ORDRE DEL DIA 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

2.- Estat de comptes i memòria de l’any 2015 

3.- Propostes de la Junta Directiva i pressupost per a l’any 2016 

4.- Renovació de càrrecs: Vicepresident, secretari i els vocals senars, segons els articles 11è i 12è dels estatuts 

5.- Torn obert de paraules. 

 

Article 11è: Els càrrecs seran elegits per majoria estatutària de vots en Assemblea General, mitjançant  

candidatures, presentades per la Junta Directiva, o per altres associats signades, en aquest cas, com a mínim per 

10 socis de número. Totes elles (per escrit i per correu certificat) hauran d’ésser trameses al secretari, en un 

termini de 5 dies abans de la reunió de l’Assemblea General (qui haurà d’informar a la Junta de la legalitat de les 

candidatures presentades). 

 

Article 12è: La Junta Directiva és elegida per un període de 4 anys i es renovarà, per meitats, cada 2 anys. Els 

càrrecs podran ser reelegits. L’exercici del càrrec serà gratuït. 

La renovació es farà de la següent manera: en acabar el quart any s’elegiran president, tresorer, sots-secretari i els 

vocals parells; en finalitzar els dos anys següents, vice-president 1r, secretari i la resta de vocals. 

 

 


