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Benvolguts associats, ens posem de nou en contacte amb vosaltres per a informar-vos 
dels actes de Quaresma i Setmana Santa que la Junta Directiva ha preparat per a 
aquestes dates on la nostra Associació hi té molt a dir. Preneu-ne nota, i participeu-hi 
si us plau. Us esperem a tots. 

 
-LLOGUER DE VETES PER ANAR ALS VIACRUCIS I PROCESSONS 
 
Com cada any, l’Associació La Salle posa a disposició dels seus associats i també del 
col·legi i les seves famílies, el lloguer de vestes per a infants i adults per a assistir a les 
diferents processons i Viacrucis preneu nota per a qui ho necessiti: Enguany seran 
tres setmanes les destinades al lloguer de vestes, amb l’horari següent : de dilluns a 
divendres, de 17:00 h a 19:00 h , al Pavelló de Direcció del Col·legi La Salle. 
 
Primera setmana: del dilluns 13 de març al divendres 17 de març, per a aquells que 
ja la tenien de l’any passat. 
Segona setmana:  del dilluns 20 de març al divendres 24 de març, per a canvis dels 
que ja la tenien. 
Tercera setmana: dilluns 27 de març al divendres 31, per a els  nous participants. 

 
-CONFERÈNCIA QUARESMAL 
 
Seguint el costum iniciat l’any 2009, la Vocalia de Pastoral de l’Associació La Salle organitza anualment la tradicional 
Conferència Quaresmal.  Aquest any se celebrarà el dia 9 de març, dijous,  a les 20:00 h, al lloc habitual l’emblemàtic 
Santuari de Nostra Senyora del Sagrat Cor del carrer Méndez Núñez 14.  El conferenciant serà el monjo benedictí, rector 
del santuari-basílica del monestir de Montserrat, el Pare Joan Maria Mayol. 
 
- PRESENTACIÓ DE L’OPUSCLE 
 
Un any més arriba la presentació de l’Opuscle / Revista de Setmana Santa de la nostra Associació. Enguany l’acte de 
presentació d’aquesta revista, gairebé un llibre, que inclou articles propis del temps quaresmal i de la vida de l’Associació al 
llarg de l’any, se celebrarà el dijous dia 6 d’abril, a les 20:00 h, a l’Església de Sant Agustí (Rambla Vella, 12).  La 
presentadora serà la Il·lustríssima Sra. MARIA MERCÈ MARTORELL COMAS.  
 
El lliurament d’Opuscles anirà de la següent manera: Tots aquells associats que no tindreu l’oportunitat de recollir el llibre 
de la Setmana Santa de l’Associació durant la presentació del dia 6 d’abril i sou veïns de la ciutat de Tarragona podeu passar 
a recollir-lo a partir del proper dia 15 de març, tots els dimarts i dijous, a la mateixa església de Sant Agustí de 19 a les 20:00 
Recorda que L’opuscle te un cost simbòlic de 2€ destinats a la fundació lasal·liana PROIDE. 
En cas de tenir impediment per fer-ho notifica’ns-ho als correus electrònics per a poder lliura-te’l. 
 
-BENEDICCIÓ DELS PASSOS I PRESENTACIÓ DELS GOIGS AL PAS DE ‘LES 7 PARAULES’ 
 
El divendres 7 d’abril, a les 18:00 h, al Col·legi La Salle, tindrà lloc la Benedicció del Passos “Crist de les Set Paraules” que és el 
nom que se li ha posat al pas de Crist que va sortir al Viacrucis de dilluns sant; i la figura del Crist del Pas de “L’Oració de 
Jesús a l’Hort de les Oliveres”, així com la remodelació i restauració de l’esmentat pas.  L’acte constarà de : Benedicció del 
Passos, actuació de la Coral Infantil de l’escola i Presentació dels Goigs del Crist de les Set Paraules, a càrrec del Sr. Carles 
Baches, President dels Gogistes tarragonins 
 
Us passarem, en un proper full informatiu, informació més detalla d’aquest acte. 

Índex 
 

SETMANA SANTA 2017 

 

- Lloguer vestes 

- Conferència Quaresmal 

- Presentació de l’opuscle 

- Lliurament opuscles 

- Les 7 Paraules 

- Viacrucis/Processons 

- Convocatòria Assemblea 

General Ordinària de 

l’Associació. 

TROVAREU TOTA LA INFORMACIÓ D’AQUEST FULL I D’ALTRES ASPECTES DE LA SETMANA SANTA: 
CALENDARI, VIDEOS, MÚSICA... I DE L’ASSOCIACIÓ, A LA VOSTRA WEB: www.lasalletgn.cat 
 

http://www.lasalletgn.cat/


 

 
- LES 7 PARAULES 
 
Un any més, la Vocalia de Pastoral de la nostra Associació organitza l’acte de “ LES SET PARAULES DE JESÚS A LA CREU “.  
Enguany serà el 26è aniversari del format actual d’aquest acte, des que estem a la Capella de Sant Magí del Portal del 
Carro i que cada Paraula és comentada per una persona diferent.  
 
Les reflexions aniran a càrrec d’un Antic Alumne, un Germà de La Salle, un Professor del col·legi, un pare / mare de 
l’A.M.P.A. del col·legi, un representant de la Confraria tarragonina de Sant Magí, un confrare en representació d’una de les 
confraries de Setmana Santa i un Capellà. 
 
L’acte tindrà lloc a la Capella de Sant Magí (Portal del Carro), a les 12:30 h, divendres sant, dia 14 d’abril.  Ens 
acompanyarà amb els seus cants de repertori religiós, intercalats entre els comentaris de cada paraula,  la “CORAL  MOS 
CANTARS”.  Dirigida pel Sr. Eduard Pàmies. 
  
-VIACRUCIS/PROCESSONS 
 
** DILLUNS SANT 
 
A l’Ermita del Portal del Carro (Sant Magí) ens retrobarem un any més tots els lasal·lians i els companys de les confraries del 
Descendiment de la Creu i Sant Magí màrtir de Barcelona (Maginets).  A les 19:00 h, a la Capella de Sant Magí, celebrarem 
l’Eucaristia en sufragi dels congregants difunts de les tres confraries. Després, a les 20:00 h, sortirà el tradicional, 
silenciós i auster  Via Crucis,  organitzat conjuntament per les confraries Reial Congregació del Jesucrist en el  
Descendiment de la Creu, Sant Magí màrtir de Barcelona i l’Associació La Salle, que recorrerà els carrers de la Part Alta que 
envolten la Catedral. 
 
Us demanem màxima assistència. La uniformitat és: vesta, medalla, guants blancs, “golilla” o cucurulla (caputxa), sabates 
negres i pantaló negre o molt fosc. No s’estendran les cues.  Per a aquells lasal·lians que vulguin fer el Via Crucis vestits de 
carrer, cal portar la medalla.  
 
Aquest any el Via Crucis presentarà una novetat: La imatge del Sant Crist que recorrerà els carrers presidint aquest acte 
pietós, serà la talla de fusta policromada i autor anònim, que l’Associació La Salle custòdia en el seu local social del carrer 
Méndez Núñez, serà beneïda amb el nom de ‘Les 7 Paraules’ en commemoració i recordança de l’acte de ‘Les 7 Paraules’ 
tan emblemàtic pels lasal·lians. També està dedicat a la memòria de tots els lasal·lians que ens han precedit: germans, 
professors, alumnes, pares d’alumnes, exalumnes i personal de servei. 
 
** DIMECRES SANT : PROCESSÓ DEL DOLOR 
 
Com cada any la nostra Associació assistirà a la Processó del Dolor, organitzada per la Germandat de Nostre Pare Jesús de la 
Passió, i que surt de la Parròquia de Sant Joan. 
 
La Salle hi assistirà amb el Pas “L’Oració de Jesús a l’Hort de les Oliveres”, la Banda de tambors, el Penó de la Confraria i tots 
els confrares que ho desitgin amb la vesta reglamentària. No s’estendran les cues. Es prega que els confrares adults, facin ús 
de la cucurulla (caputxa) ja que les processons de Setmana Santa són actes penitencials. 
 
L’hora de sortida d’aquesta processó serà a les 19:30 h.   Des de les 19:00 h a les 19:15 h repartiment d’atxes (ciris).   
Abans, a les 19:00 h, a l’interior de l’església se celebrarà “el Rosari dels Misteris de Dolor “.  Us demanem màxima 
participació. 
 
** DIVENDRES SANT :  LA RECOLLIDA I PROCESSÓ DEL SANT ENTERRAMENT 
 
La Cohort Romana (els Armats de La Sang) faran els acataments (tres reverències) als passos lasal·lians a la Rambla Vella 
davant la “Porta del Circ Romà” , amb el següent horari: 
A les 16:10 h  reverències al Pas  “ORACIÓ DE JESÚS A L’HORT DE LES OLIVERES” i a les 16:15 h  reverències al Pas  
“VETLLEU I PREGUEU” 
 
A les 19:30 sortirà la Processó.  Com sempre el Col·legi acompanyarà el Pas de l’Oració de Jesús a l’Hort de les Oliveres, i els 
Antics Alumnes acompanyarem el Pas Vetlleu i Pregueu.  Cal assistir-hi amb la vesta completa i planxada, sabates negres 
(NO calçat esportiu – bambes blanques ni similars), pantaló negre o molt fosc, guants blancs, golilla o cucurulla (caputxa). Es 
prega l’ús de la cucurulla (caputxa) com a símbol penitencial. En aquesta processó sí s’estendran les cues.  A la porta del 
Museu Arqueològic es repartiran els ciris a partir de les 18:45 hores .  
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CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per indicació del Sr. President i d’acord amb els articles 5è i 7è dels estatuts de l’Associació, es convoca l’Assemblea General 

Ordinària per al proper dia 20 de febrer, dilluns, de 2017, a la seu de l’Associació  c/ Méndez Núñez  nº 14, 2n pis de la 

ciutat de Tarragona, a les 19:30 h en primera convocatòria i a les 20:00 h en segona convocatòria, sota el següent ordre del 

dia : 

 

ORDRE DEL DIA 

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

2.- Aprovació de la memòria 2016. 

3.- Aprovació Estat de comptes de l’any 2016. 

4.- Aprovació Pressupost 2017. 

5.- Propostes de la junta directiva 2017. 

6.- Torn obert de paraules. 

 

NOTA: La memòria 2016, estarà penjada a la web a partir del dia 11 de febrer. 

 

 


