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La Sagrada Família es prepara per a la Setmana Santa
Per primer cop en aquesta festa religiosa, la Basílica organitza diferents actes
adreçats a les famílies i als més petits
17 març, 2017 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

La Setmana Santa és una de les celebracions més assenyalades de l’any litúrgic cristià: és el
moment en què la comunitat cristiana recorda i recrea, a través de processons,
esceniﬁcacions o altres pràctiques, els darrers moments de Jesucrist a la Terra, el que es
coneix com la passió, la mort i la resurrecció.
La basílica de la Sagrada Família és l’expressió en pedra de la fe cristiana, i durant la
Setmana Santa la façana de la Passió n’esdevé protagonista. En aquesta façana, Gaudí hi
simbolitza el període de vida de Jesucrist que transcorre entre el Sant Sopar, la seva mort i el
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seu enterrament.
Enguany, la Sagrada Família proposa activitats perquè la ciutadania pugui viure la Setmana
Santa:
CREA LA TEVA PALMA EN FAMÍLIA
Per tal que els més petits de casa puguin conèixer el signiﬁcat de la Setmana Santa i el vincle
d’aquestes dates amb la Basílica, s’ha organitzat un taller familiar que consisteix en
una visita guiada i un taller en què nens i nenes podran elaborar la seva pròpia palma per
al Diumenge de Rams.
La visita guiada se centrarà en la vida de Jesucrist i farà èmfasi en la part ﬁnal de la seva
vida, la passió. El recorregut serà cronològic, durarà uns 40 minuts aproximadament i es
dinamitzarà amb un divertit joc de pistes que ajudarà els més petits a entendre la història de
Jesucrist i la seva representació al temple i que farà que nens i nenes passin una estona
d’allò més divertida!
El taller de palmes consistirà a elaborar una palma amb el trenat tradicional que els infants
es podran endur a casa i estrenar-la el Diumenge de Rams!
L’activitat s’adreça a nens i nenes d’entre 8 i 12 anys. El preu de l’activitat és de 5 euros per
persona (adults i nens).
L’aforament és limitat: màxim de 15 nens per taller. El màxim d’adults acompanyants serà
de 2 per família. Les reserves s’han de fer al correu electrònic següent, tot indicant el dia i
l’hora: taller@sagradafamilia.org.
Dates i horaris dels tallers:
18 i 25 de març, sessions a les 10.30, 12.30 i 16.30 h
19 i 26 de març, sessions a les 10.30 i 12.30 h
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1 d’abril, sessions a les 10.30 i 12.30 h
2 i 8 d’abril, sessions a les 10.30, 12.30 i 16.30 h

CONCERT DE SETMANA SANTA A LA SAGRADA FAMÍLIA
El pròxim 1 d’abril a les 18.00 h, la Basílica acollirà el cor de la Capella Davídica de la
Catedral de Menorca, que interpretarà les peces Les Sept Paroles du Christ, de Théodore
Dubois i Gallia de Charles Gounod. Ho farà acompanyat de l’Orquestra de Cambra Illa de
Menorca (OCIM) en un concert que se celebrarà sota la direcció musical de Salvador
Brotons.
El cor de la Capella Davídica fou fundat l’any 1944, essent el seu primer director el prevere
Gabriel Salord i Marquès. Entre els anys 1967 i 1995 dirigí el cor el prevere Guillem Coll Allès,
amb qui la Capella es va convertir en una magníﬁca ambaixadora cultural menorquina arreu
de les Illes Balears i d’Espanya.
L’Orquestra de Cambra Illa de Menorca ha esdevingut, en els seus divuit anys d’història, tot
un referent cultural de l’illa, ja que és l’única formació musical professional de Menorca.
Fundada l’any 1998 amb la idea d’aglutinar la majoria de músics professionals de Menorca,
va ser una manera perquè aquests músics que tornaven a l’illa després d’una etapa de
formació fora poguessin sonar junts.
Aconsegueix les teves entrades a través de la pàgina de Facebook!
La Sagrada Família posa a disposició de la ciutadania 400 entrades dobles que se sortejaran
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El diumenge 9 d’abril de 2017 a les 12.00 h el temple tornarà a viure la popular i festiva
celebració del Diumenge de Rams amb la benedicció dels rams i la celebració de l’eucaristia
del diumenge de la passió del Senyor.
La cerimònia s’iniciarà a l’interior de la Basílica a les 12.00 h, a continuació es procedirà a
la benedicció dels rams i a les 12.15 h, aproximadament, es farà la benedicció de rams a
l’exterior del temple per a tothom qui vulgui venir a la plaça de la Sagrada Família i,
ﬁnalment, se celebrarà la missa de la passió del Senyor a l’interior de la Basílica.
Per poder assistir a la celebració de l’eucaristia a l’interior de la Basílica, és imprescindible
presentar una de les invitacions gratuïtes que es poden recollir al Seminari Conciliar de
Barcelona (carrer de la Diputació, 231, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h del 3 al 7 d’abril) i que es
distribuiran ﬁns que s’exhaureixin.
VINE A VIURE LA PASSIÓ A LA SAGRADA FAMÍLIA! – IL·LUMINACIÓ A LA FAÇANA
Per acabar de posar llum a la Setmana Santa, enguany es podrà gaudir d’una magníﬁca
representació d’il·luminació a la façana de la Passió que tindrà lloc els dies 10, 11 i 12 d’abril
de 2017 entre les 20.00 i les 22.00 h (tres representacions cada dia amb una durada
d’entre 10 i 12 minuts).
A la façana de la Passió, Gaudí hi expressa la crueltat i les últimes hores de Jesucrist a través
de 12 grups escultòrics tallats per l’escultor avantguardista Josep Maria Subirachs. Gràcies a
aquesta representació , es podrà resseguir les estacions del Via Crucis cristià —el camí cap al
Calvari— a través d’una locució musicada que acompanyarà la il·luminació i que anirà
narrant les dotze escenes de la passió i de la mort de Jesucrist.
La representació és gratuïta i oberta a tota la ciutadania i, per facilitar que tothom pugui
gaudir, s’obrirà la porta de la façana perquè, qui vulgui, pugui apropar-se i veure-ho millor
amb un aforament limitat de 200 espectadors.
Font: Sagrada Família
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