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Benvolgut soci/sòcia, 

Us comuniquem els actes a celebrar per les festivitats de SANTA MAGDALENA  i  

SANT LLORENÇ 2018 

  

JULIOL 

 

Dissabte dia 21 de juliol.  A les 20:00 hores: Solemne ofici religiós a l’església de Sant 

Llorenç concelebrat per Mn. Xavier Reñe Balcells i Mn. Francesc Gallart Magarolas. 

L’acte serà acompanyat pels cants litúrgics i els Goigs a llaor de Santa Magdalena 

interpretats per la Coral L’Àncora i dirigida per la Sra. Sílvia Virgili. Tot seguit  

benedicció  de bossetes d’avellanes que seran repartides al final de l’acte a tots els 

assistents (fem bona la dita de que per Santa Magdalena l’avellana és plena). Tot 

seguit presentació del nou consiliari del Gremi Mn. Xavier Reñe Balcells,  així com 

també, el reconeixement a Mn. Francesc Gallart Magarolas amb motiu de gratitud per la 

seva tasca de col·laboració, ajut  i dedicació cap al Gremi. 

A continuació es farà la presentació de les rèpliques de tres peanyes litúrgiques de 

l’obra original de Josep Maria Jujol i Gibert que a partir d’ara seran utilitzades en els 

actes litúrgics donat que els originals seran exposats de manera permanent a l’Espai 

Jujol del Gremi. 

A les 21:00 hores: Sopar solidari per al finançament de les obres a l’església gòtica de 

Sant Llorenç propietat del Gremi, a la plaça de la Pagesia, compost per:  amanida 

variada, fideuada amb all i oli, mousse de llimona, vi i aigua mineral, cafè. 

 

Preu tiquet: 20,00 €.       L’adquisició del tiquet es farà abans de servir el sopar. 

Per concertar reserves fins el DIA 15 DE  JULIOL cal posar-se en contacte en els 

següents telèfons: Isabel Fuentes: 686 15 34 40 Jordi Lluis: 977216540 Carles Samper: 

977 21 58 48 comunicant nom, nombre de comensals i telèfon.  

 

El sopar serà amenitzat amb música en directe. 

Durant el transcurs del sopar hi haurà un sorteig de diferents obsequis per ajudar al 

finançament de les obres. 
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AGOST 

 

Divendres dia 10 d’agost. Festivitat de Sant Llorenç. A les 20:00 hores: A l’Església 

de Sant Llorenç, Ofici solemne en honor de Sant Llorenç, Copatró dels Bracers, des de 

l’any 1405 a càrrec de Mn. Xavier Reñe Balcells. Amb l’acompanyament musical de la 

Coral L’Àncora. 

A les 20:40 hores: Benedicció i repartiment d’alfàbrega entre els assistents. 

A les 20:50 hores: Vermut a l’eixida de l’Església.      

 

 

 

Notes 

Qualsevol canvi d’adreça, domiciliació de rebut que hagueu tingut, preguem ens ho 

comuniqueu al correu electrònic administracio@gremidepagesos.cat  

Si algú té alguna vesta de Setmana Santa que ja no utilitzi pot fer donació al Gremi per 

tal d’ampliar el número de vestes de lloguer.  

Es prega als socis, dins el possible, participin dels actes programats. 

 

 

 

 

 

 

Tarragona, 04 de juliol de 2018    El Secretari 

        Carles Samper Foj 
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