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Benvolguts amics: Ja estem de ple en la celebració del Centenari de la nostra estimada entitat. L’Associació compleix cent
anys (1918 – 2018). La Junta Directiva i la Comissió del Centenari (creada per a l’ocasió), estem treballant per a acabar de
confeccionar un programa d’actes adient a la celebració d’aquests 100 anys de vida de l’Associació.
Tot seguit us relacionem els actes de la Setmana Santa.
AGENDA ACTES PROPIS
-

Dia 7 de març, dimecres, a les 20:00 h, al Centre Tarraconense El Seminari, carrer Sant Pau. 4. Inauguració
exposició ‘VETLLEU I PREGUEU. DE GERSEMANÍ AL CALVARI I...’. La primera exposició del Centenari.
Dia 13 de març. Taula Rodona ‘Joventut, associacionisme i espiritualitat’. A les 20 hores a l’església de Sant
Agustí, Rambla Vella, 12.
Dia 15 de març. Presentació de la revista/opuscle de la nostre entitat a càrrec de l’antic alumne Sr. Joan M
Maixé Ceballos, a les 20 hores a l’església de Sant Agustí, Rambla Vella, 12.
Dia 21 de març. Conferència Quaresmal a carrer del germà Josep Guiteras Llimona a l’església de Jesús i Maria,
carrer Méndez Núñez. 14.
30 de març. Les 7 Paraules. A les 12:30 hores a l’ermita del Portal del Carro, Sant Magí.

NOTÍCIES
-LLOGUER DE VETES PER ANAR ALS VIACRUCIS I PROCESSONS
El lloguer de vestes enguany es farà de la següent manera:
-

Pels que ja la tenen de l’any passat el lliurament serà del 5 al 9 de març, de 5 a
7 de la tarda al Pavelló de direcció (1a planta)
Pels canvis i nous participants el lliurament serà del 12 al 16 de març, de 5 a 7
de la tarda al Pavelló de direcció (1a planta)
El preu del lloguer serà de 15 € (vesta i blandó), de 10 € (vesta i blandó) per els
alumnes dels Col·legis La Salle Tarragona i Torreforta i de 5 € per el blandó en
el cas de que tingueu la vesta en propietat.

- PRESENTACIÓ DE L’OPUSCLE
La presentació de l’Opuscle / Revista de Setmana Santa, gairebé un llibre, que inclou articles propis del temps quaresmal i
de la vida de l’Associació al llarg de l’any, tindrà lloc el dijous dia 15 de març, a les 20:00 h, a l’Església de Sant Agustí
(Rambla Vella, 12). La persona escollida per a la seva presentació enguany serà el Sr. Joan Maria Maixé Cabellos, antic
alumne i coordinador de la comissió dels actes del Centenari.
L’acte constarà de dues parts: l’actuació de la Coral Infantil del Col·legi La Salle i la presentació pròpiament dita de l’Opuscle
i després. En acabar, es procedirà al lliurament dels Opuscles recordant-vos que cada exemplar té un cost simbòlic de 2 €,
destinats a sufragar les despeses de restauració dels passos.
A aquells associats que no assistiran a la presentació perquè resideixen fora de Tarragona, se’ls enviarà per correu postal a
casa seva. Per a aquells associats que sou veïns de la ciutat de Tarragona (sigui quin sigui el barri on viviu) però que el dia
15 de març no podreu assistir a l’acte, podreu passar a recollir-lo els dies que van del 26 al 30 de març, a la mateixa
església de Sant Agustí de 10:00 h a 13:00 h. i de 16:00 a 20:00 h. excepte les tardes de Dilluns, Dimecres i Divendres
Sant, ja que tenim Via Crucis o Processons. Si malgrat tot, algun associat de la ciutat de Tarragona té impediments per a
passar a recollir-lo, que ens ho notifiqui per correu electrònic a l’Associació, per a poder trobar la manera de lliurar-li.
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-VIACRUCIS/PROCESSONS
** DILLUNS SANT
A l’Ermita del Portal del Carro (Sant Magí) ens retrobarem un any més els lasal·lians, els companys del Descendiment i dels
Maginets, i la resta de representants de les altres confraries, així com públic en general per a celebrar a les 19:00 h
l’Eucaristia en sufragi dels congregants difunts de les tres confraries. Després, a les 20:00 h, sortirà el tradicional,
silenciós i auster Viacrucis, 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, i Associació La Salle) que recorrerà els
carrers de la Part Alta que envolten la Catedral.
Acompanyarem el Pas del “Crist de les Set Paraules” tot pregant i cantant les estacions del Viacrucis i altres cants
quaresmals adients. Us demanem total implicació amb els cants i pregàries. En finalitzar el Viacrucis la Coral Mos Cantars,
interpretarà el Miserere.
Us demanem màxima assistència. La uniformitat és : vesta, medalla, guants blancs, “golilla” o “cucurulla” (caputxa), sabates
negres i pantalons negres o molt foscos. No s’estendran les cues. Per a aquells lasal·lians que vulguin fer el Viacrucis vestits
de carrer, cal portar la medalla.
** DIMECRES SANT
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 (quants més, millor) 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. Us demanem màxima participació.
** DIVENDRES SANT
LA RECOLLIDA I LA 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 16:05 h reverències al Pas “ ORACIÓ DE JESÚS A L’HORT DE LES OLIVERES ”
A les 16:10 h reverències al Pas “ VETLLEU I PREGUEU “
A les 19:30 h sortirà la PROCESSÓ DEL SANT ENTERRAMENT :
Com sempre, participarem amb els dos passos: l’Oració de Jesús a l’Hort de les Oliveres i Vetlleu i Pregueu.
A la plaça dels Angels (a on formen les fileres d’aspirants lasal·lians abans de sortir a la Processó (NO AL MUSEU
ARQUEOLÒGIC), es repartiran els ciris a partir de les 18:45 h.
Cal assistir-hi amb la vesta completa, planxada i a la mida (que arribi al turmell), sabates negres, NO calçat esportiu (ni
bambes blanques, ni de colors, ni similars), pantalons negres o molt foscos, guants blancs, “golilla” o “cucurulla” (caputxa).
Es prega l’ús de la cucurulla com a símbol penitencial. En aquesta processó s’estendran les cues. Cal respectar també les
normes bàsiques d’ètica i estètica d’un acte penitencial com és la Processó del Sant Enterrament (per a senyores i noies que
no portin cucurulla, cabells recollits amb clips, pinces, o llaços NO estridents, poc maquillatge (discret) i poques joies i no
ostentoses. Per a senyors i nois que no portin cucurulla, cabells i barbes ben arreglats. Cal respectar també el silenci
inherent a l’acte, per tant durant les processons i viacrucis no es pot parlar, ni saludar, ni menjar xiclets ni caramels, ni
tampoc repartir-los al públic. Els nens no poden parlar ni jugar amb els companys de filera anterior i posterior.
Respectem si us plau totes les normes de comportament i disciplina, i fem que la nostra participació sigui la millor !! Us
esperem a tots !!

