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Vine a celebrar Santa Eulàlia!
La catedral de Barcelona ofereix propostes molt diverses que apropen la història
de la copatrona de la ciutat al públic infantil i juvenil
06 febrer, 2020 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

La festa de Santa Eulàlia d’enguany té un marcat caràcter infantil i juvenil amb una sèrie
d’iniciatives que aproparan la història d’una santa de només 13 anys als més joves.
Precisament, el Pla pastoral diocesà «Sortim!» durant l’any 2020 està dedicat a la joventut.
La primera iniciativa és donar a conèixer a petits i joves de manera molt viscuda la història
d’una nena que es va enfrontar a les autoritats romanes en defensa de la fe cristiana.

Activitat per a famílies
La catedral de Barcelona organitza els dissabtes 8 i 15 de febrer unes visites familiars
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guiades per dins i fora del temple per seguir les petjades que la copatrona de la ciutat ha
deixat en els carrers i ediﬁcis al llarg del temps. La proposta que tindrà lloc d’11 a 13 h,
permet conèixer la història i l’origen de la llegenda i de la devoció a la santa. Les entrades
per gaudir d’aquesta activitat es poden comprar al web de la Catedral i el preu és de 7,5€ per
persona.

Contes sobre Santa Eulàlia
Un altra iniciativa és, dins la nova línia editorial de la catedral de Barcelona, la
col·lecció Contes de la Catedral en què els dos primers títols són “Santa Eulàlia de Barcelona”
i “Eulàlia”. Al primer s’explica la història llegendària de la nena barcelonina i està pensat per
nens de 8 a 10 anys. “Eulàlia” és la història d’una família que descobreix qui va ser Santa
Eulàlia a través dels ulls dels nens i les celebracions festives. La intenció de la Catedral és
anar editant altres històries que aproximin el patrimoni, material i immaterial, als més petits.

Representació
A més a més, com cada any, els dies 8 i 9 de febrer es representarà a l’interior de la Catedral
“Eulàlia, representació de la vida i passió de Santa Eulàlia”, una proposta artística de l’Esbart
Ciutat Comtal. Es tracta d’una recreació històrica basada en la vida de la jove Santa Eulàlia,
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ﬁlla de Sarrià, que el segle III d.C., en defensa de la seva fe, s’enfrontà al pretor romà, Dacià,
el qual va manar que fos martiritzada i condemnada a morir a la creu.

La festa del 12 de febrer
El dia que es celebra la festa de Santa Eulàlia, el dimecres 12 de febrer, la cripta de la
Catedral on reposen les seves relíquies estarà oberta de 8.30h a 18h. Durant aquesta
jornada, totes les Eulàlies es podran registrar al Llibre d’Or de la Catedral. A les 9.30h es
celebraran laudes i els goigs de Santa Eulàlia a la mateixa cripta. Més tard, a les 18.30h,
vespres, i a les 19.30h tindrà lloc la missa conventual. Finalment, a les 20.30h clourà la festa
un concert a l’interior del temple a càrrec del Cor de Cambra Francesc Valls, amb entrada
lliure.
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