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Benvolguts associats/des, després del parèntesi estiuenc i de festes de Santa Tecla, ens posem de nou en contacte
amb vosaltres per a informar-vos de les activitats que l’Associació prepara per a aquesta tardor.
En aquest “ FULL” hi trobareu informació sobre els actes més immediats a celebrar aquest mes de novembre per
part de la nostra entitat, com va sent costum cada any per a aquestes dates.
Així mateix comunicar-vos que en el proper “FULL INFORMATIU” us parlarem dels actes del CENTENARI de
la nostra Associació, que encara estan pendents de celebrar, com són:
“La visita als col·legis La Salle Tarragona (antic i nou), La Salle Torreforta i Casa Sant Josep de Cambrils, on
farem el dinar de cloenda del Centenari”.
“La Missa concelebrada d’acció de gràcies per aquests 100 anys de vida, així com la Presentació del llibre del
Centenari”. Tot això a celebrar a partir de finals de novembre i durant el mes de desembre, abans de Nadal. En
rebreu puntual informació.
ACTIVITATS MES DE NOVEMBRE :
MEDALLES A LA FIDELITAT A LA SETMANA SANTA
Com cada any, l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona organitza el lliurament d’aquests
guardons a les persones o entitats que per un motiu o altre s’han fet mereixedores d’aquest premi. Com ja sabeu, la
Junta Directiva de cada Confraria/ Congregació/ Gremi/ Associació, lliura la medalla a la persona o entitat que se’n
ha fet mereixedora.
L’Associació La Salle Tarragona, aprofitant que aquest any 2019 celebrem els 300 anys de la mort del fundador de
l’Institut dels Germans de les Escoles Cristianes (Sant Joan Baptista de La Salle), atorgarà aquest guardó als
GERMANS de LA SALLE per la seva vinculació i participació a la Setmana Santa de Tarragona des de 1907,
quan van arribar a la nostra ciutat per a començar la seva tasca docent. Donat que les vocacions religioses, en els
moments actuals, estan minvant força i que l’Institut dels Germans de les Escoles Cristianes pateix malauradament,
(com totes les altres entitats religioses), la manca de vocacions, fet que comporta actualment que en els col·legis de
Tarragona i Torreforta no hi hagi Comunitat de Germans, aquesta Medalla a la Fidelitat serà lliurada als dos
Directors d’Escola (Tarragona: Sra. Alícia Fernández i Torreforta: Sr. Víctor Neila), com a màxims representants
de la institució lassal·liana a Tarragona, donat també que els respectius col·legis participen plenament
acompanyant els Antics Alumnes en els actes de la nostra Setmana Santa, fent així més gran la presència de la
família lassal·liana en la mateixa.
Alegrem-nos doncs i celebrem aquesta distinció vers l’Institut dels Germans de les Escoles Cristianes com a senyal
dels valors cristians que La Salle té i difon a través de les seves escoles. Per molts anys !!!
L’acte tindrà lloc a l’església de Sant Agustí (Rambla Vella) a les 20:00 h del proper divendres dia 8 de novembre.
Us hi esperem !!!

