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Benvolguts associats ens posem de nou en contacte amb vosaltres per 
a comunicar-vos les activitats d’aquest més de novembre, a les quals 
la nostra associació hi prendrà part, o bé les organitzarà, i a les quals 
esteu convidats d’assistir-hi com a lasal·lians. 

 

1) MEDALLA A LA FIDELITAT A LA SETMANA SANTA : 

Com ja sabeu, l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de 
Tarragona  organitza cada any el lliurament d’aquestes medalles a la 
fidelitat.  Enguany la nostra entitat serà premiada per partida doble, 
doncs dues persones, dos antics alumnes seran mereixedors d’aquests 
premis: 

*** a)  Per una banda, la medalla a la fidelitat que atorga la nostra 
Associació recaurà en el Sr. Joaquim Mas Carceller, ex-membre de la 
Junta Directiva i col·laborador en moltes tasques de la Setmana Santa, 
com a reconeixement a la seva feina. 

*** b)  Per l’altra, la medalla a la fidelitat que lliura l’Agrupació 
d’Associacions, correspon aquest any al nostre actual President el Sr. 
Joan Joaquim Julià Panadès que, en la seva qualitat d’ex-President de 
l’Agrupació d’Associacions, rebrà aquest guardó en reconeixement a la 
seva magnífica tasca en pro de la Setmana Santa tarragonina 
realitzada durant els 8 anys del seu mandat com a President de 
l’Agrupació, presidència que va expirar el passat més de juny.  
Enhorabona !! 
L’acte de lliurament de les Medalles a la Fidelitat tindrà lloc el proper 

dissabte, dia 12 de novembre, a les 20:00 h al Centre Cultural El 

Seminari (c/ Sant Pau) de la nostra ciutat, i presidit per l’Il·lustríssim 
Sr. Arquebisbe de Tarragona Metropolità i Primat, Jaume Pujol i 
Balcells. 

 

2) DIADA  DE  L’ANTIC  ALUMNE  A  BENICARLÓ 

Com cada any, la Junta Directiva de l’Associació germana d’Antics Alumnes de La Salle Benicarló ha 
convidat la nostra entitat a la seva diada. Una representació de la nostra Junta Directiva anirà el 

proper diumenge, dia 20 de novembre, a aquesta ciutat del Baix Maestrat per a compartir aquesta 
jornada de germanor lasal·liana amb els nostres amics benicarlandos. 
 

3) ENCESA SOLIDÀRIA  

El proper divendres, dia 25 de novembre, a partir de les 18.00 h , tindrà lloc la tradicional Encesa 
Solidària d’espelmes a benefici de PROIDE , que organitza cada any el Col·legi La Salle Tarragona a 
les escales de la Catedral. Hi col·labora el Col·legi La Salle Torreforta, i també hi són presents la 
nostra Associació d’Antics Alumnes i la nostra Delegació de PROIDE Tarragona.  
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4) VERMUT SOLIDARI DE PROIDE  

La Delegació de PROIDE Tarragona (que gestionem els antics alumnes), organitzarà el proper 

dissabte, dia 26 de novembre, al migdia de 12:30 h a 14:30 h,  el  VERMUT SOLIDARI DE 

PROIDE.   La recaptació d’aquest “vermut” anirà destinada al projecte que PROIDE  porta a terme al 

Líban, d’ajut als infants i joves iraquians i sirians refugiats, titulat “Anivellament escolar de petits i 

joves refugiats. Projecte Fratelli “, amb l’objectiu de proporcionar suport educatiu a aquests joves 
cristians refugiats, per tal que puguin tenir la possibilitat d’accedir al sistema educatiu libanès, per a 
que aquests infants i joves segueixin el seu procés educatiu, truncat als seus països d’origen per 
causa de la guerra. El projecte inclou també tot el material escolar necessari així com suport psico-
social i nutricional. Aquest projecte el desenvolupen treballant conjuntament els Germans de La Salle i 
els Germans Maristes a les escoles que tenen en aquest país mediterrani de l’Orient Mitjà, que 

necessiten l’ajut de la nostra ONG i per tant la vostra col·laboració solidària. No hi falteu !! Val la 

pena. Pel dret a l’educació de tots els infants i joves. Us hi esperem !!  El “Vermut” tindrà lloc al 

local de la  COLLA JOVE XIQUETS TARRAGONA, c/ Cós del Bou, 23. 
 

5) LOTERIA DE NADAL de l’ASSOCIACIÓ LA SALLE 

Com cada any per aquestes dates, l’Associació posa a disposició dels associats la tradicional loteria 
de Nadal (sorteig del 22 de desembre de la Loteria Nacional), en forma de participacions al preu de 3€ 

del número 31.816. Podeu adquirir aquesta loteria fins el 16 de desembre, a través dels membres de 
Junta Directiva; al local de la nostra Associació (c/ Méndez Núñez, 14, 2º) tots els dilluns de 19:00 h a 
21:00 h; o com sempre als comerços de la nostra ciutat : Flauteria-Cafeteria EL CISNE, c/ Méndez 
Núñez ; Òptica BUDESCA, c/ Unió ; Xarcuteria CUADRAS, c/ Rambla Nova ; Cine i Fotografia 
FERRAN, c/ Higini Anglès 10 ; EMMARCÀLIA, c/ Ramón i Cajal 27 ; Òptica FULLANA, c/ Rambla 
Nova ; Bar-Frankfurt LOCRISMAR, cantonada c/ Prat de la Riba-Ramón y Cajal ;  Esperem que 
aquest any la sort no passi de llarg. 
 

6) LOTERIA DE NADAL de L’ONG PROIDE  

La DELEGACIÓ DE PROIDE TARRAGONA posa a disposició dels associats la loteria de Nadal 
(sorteig del 22 de desembre de la Loteria Nacional), en forma de participacions solidàries de 5€ del 

número 94.564.  Els beneficis obtinguts de la venda d’aquesta loteria solidària va íntegrament 
destinada als projectes de desenvolupament que PROIDE té en execució a TOGO, PERÚ, 

GUATEMALA  i MADAGASCAR. No us en quedeu sense !!  Podeu adquirir aquesta loteria de 
PROIDE fins el dia 16 de desembre, a través de l’equip de voluntaris de la DELEGACIÓ PROIDE 

TARRAGONA ; o al local de la Delegació (c/ Méndez Núñez, 14, 2º) els dilluns de 19:00 h a 21:00 h 
; o als comerços de la nostra ciutat : Cine i Fotografia FERRAN, c/ Higini Anglès 10 ;  Flauteria- 
Cafeteria EL CISNE, c/ Méndez Núñez ;  EMMARCÀLIA, c/ Ramón y Cajal 27 ; 
 

7) CAMPANYA DE NADAL de VENDA d’ARTESANIA, POSTALS DE NADAL i SAMARRETES 

de PROIDE. 

La DELEGACIÓ DE PROIDE TARRAGONA també posa en marxa, com cada any, la campanya de 
venda d’Artesania, Samarretes i Postals de Nadal de PROIDE. Si voleu felicitar les festes, o fer regals 

de Nadal i Reis de manera solidària passeu els dilluns de 19:00 h a 21:00 h per la Delegació (c/ 
Méndez Núñez 14, 2º) i feu un cop d’ull a la “paradeta” de PROIDE. Hi trobareu polseres, moneders, 

clauers, gorros, samarretes, pessebres, postals, etc... a preus molt assequibles. Regaleu solidaritat 

!! Hi guanyem tots !!  Els beneficis obtinguts de la venda són íntegrament destinats als projectes que 
PROIDE té en marxa a TOGO, PERÚ, GUATEMALA i MADAGASCAR.   
 

EN EL PROPER FULL INFORMATIU... 
 
En el proper FULL INFORMATIU corresponent a les festes nadalenques, hi trobareu tota la informació 
i horaris referents als actes que l’Associació organitza per Nadal i Reis, com poden ser les 
representacions dels Pastorets de Folch i Torres, la Missa del Gall, el Carter Reial de ses Majestats 
d’Orient, la festa de Reis, el Concert de Nadal...  Esteu atents !!   Treballem per a tots vosaltres.  
 


