Comunicat urgent
MARÇ de 2020

Benvolgut Associat/da:
Com ja sabeu, la Setmana Santa d’enguany està pendent de les afectacions que l’epidèmia de coronavirus
(covid 19) pugui provocar sobre el normal desenvolupament dels diferents actes que cada Confraria organitza
per a aquestes dates: Presentacions d’Opuscles, Exhibicions de Bandes de Bombos i Timbals, Assajos dels
portants dels Passos, Via Crucis, Processons, Sermó de les Set Paraules, Conferències quaresmals, etc...
Les diferents normes d’actuació, restriccions i consells que fins a dia d’ahir havien anat fent públiques les
autoritats eclesiàstiques i civils, preferentment sanitàries, s’han convertit ara en Decrets Llei del Govern de la
Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Tarragona, d’obligat compliment per part de les diverses
Confraries, Congregacions, Gremis, Germandats, i Associacions que conformem la Setmana Santa tarragonina.
Aquests Decrets Llei, amb data 11 de març de 2020 , comporten una sèrie de prohibicions i suspensions de tots
els actes programats per les diferents entitats de la Setmana Santa per a aquests dies quaresmals, de moment
fins el dia 27 de març inclòs .
Per tant i concretant pel que fa a la nostra entitat, l’ASSOCIACIÓ LA SALLE, ens veiem malauradament i molt a
contracor, en l’obligació d’haver de suspendre els següents actes que teníem preparats per a aquestes dates a
les que es refereixen els Decrets Llei d’obligat compliment:
Activitats suspeses:
- Actuació el diumenge dia 15 de març de la nostra Banda Infantil de Timbals al Serrallo.
- Durant dos setmanes queden ajornats els assajos tant dels portants del pas de l’Oració a l’Hort així com
de les bandes de timbals i la de trompetes i timbals.
- La presentació de la nostra revista prevista pel 25 de març, no es celebrarà. La revista serà enviada
mitjançant correu ordinari a partir del 25 de març.
Activitats ajornades:
- L’Assemblea General prevista per el dia 16 de març s’ajorna i és comunicarà amb la suficient antelació
la nova data.
- El lliurament i lloguer de vestes, que estava prevista per el dia 16 al 20 de març i del 23 al 27 de març.
Nota : aquesta activitat de moment està suspesa, però en funció del nou Decret Llei que el Govern farà
públic el dia 28 de març, veurem si es podran o no celebrar les processons , aleshores, en cas afirmatiu,
les vestes es repartirien la setmana del 30 de març al 3 d’abril. Esteu atents, que us anirem informant !!
Ens entristeix prendre aquestes mesures que ens recomanen les autoritats, però que entenem que s’han dur a
terme responsablement i conjuntament amb les altres entitats germanes de la Setmana Santa.
Tot i així continuem preparant els actes restants de la Setmana Santa que organitzem o participem: 7 Paraules,
Viacrucis Dilluns Sant i les Processons de Dimecres i Divendres Sants.
La situació és greu i extraordinària i per això us demanem que pregueu al Crist de l’Oració a l’Hort, del Vetlleu i
Pregueu i el les 7 Paraules, pels malalts i les seves famílies, així com per a tots nosaltres i la Setmana Santa.
Per qualsevol dubte que tingueu si us plau envieu-nos un e-mail a l’adreça que teniu al peu d’aquesta
pàgina.
En resta donar-vos les gràcies per la vostra comprensió i ajut, esperant, tots junts, poder celebrar la Setmana
Santa d’enguany.
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La Junta de l’Associació La Salle Tarragona.

‘COMUNICAT OFICIAL DE L’AGRUPACIÓ D’ASSOCIACIONS DE SETMANA SANTA DE TARRAGONA REFERENT ALS ACTES
PROGRAMATS PER A LA SETMANA SANTA DE TARRAGONA 2020
L’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona comunica després d’haver-se reunit amb l’Ilstrm. Sr. Pau
Ricomà, Alcalde de l’Ajuntament de Tarragona, els presidents i presidentes de les diverses entitats i el conciliari de l’AASST,
que:
- Vista la situació excepcional en què ens trobem arran de la proliferació virus COVID-19 entre la població i els seus
efectes a la salut a nivell assistencial i seguint les indicacions de les autoritats competents en matèria de salut
pública tant per part de la Generalitat de Catalunya com de l’Ajuntament de Tarragona, s’ha cregut oportú
suspendre tots els actes programats de Setmana Santa a la ciutat de Tarragona, fins els proper dia 27 de març de
2020.
- S’ha marcat aquesta data seguint les indicacions comunicades aquest matí pel President de la Generalitat i la
Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya.
- Així mateix també s’aturaran els assajos dels diversos portants i bandes que porten i acompanyen els passos de
Setmana Santa per minimitzar possibles riscos.
Restem pendents de les noves indicacions que les autoritats competents ens facilitin per seguir informant.
Moltes gràcies.
Francesc Seritjol Marimon
President de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona
Tarragona, 11 de març de 2020.’

