
 

PROPOSTES PEL PONT DEL PILAR 

 

Aquest cap de setmana acaba en un festiu, el dia 12 d’octubre és el dia del Pilar:                 

Pilars, Pilis i Pilarins celebren el dia del seu Sant.  

Heu visitat mai la basílica del Pilar a Saragossa? (totes les paraules del text que               

són de color blau són enllaços a més informació). 

 

 

 

El Pilar —o el Sant Temple Metropolità de Nostra Senyora del Pilar— és un              

destacat lloc de devoció catòlica a la ciutat de Saragossa. El temple, d'estil             

eminentment barroc, rep la consideració de basílica i de santuari.  

És considerat el primer temple marià de la cristiandat, ja que s’hi conserva i              

venera el Pilar —formalment una columna de jaspi— que, segons la tradició, va             

ser posat per la Verge. 

 

El temple s'articula en tres naus de la mateixa altura, cobertes amb voltes de              

canó, en les quals s'intercalen cúpules i voltes de plat, que descansen sobre             

pilars robustos. L'exterior és de maó d'obra vista, seguint la tradició de            

construcció en maó aragonès; i l'interior, revocat en estuc.  

La nau central està dividida per la presència de l'altar major sota la cúpula              

central. L'altar està presidit pel gran retaule major de l'Assumpció, que pertany a             

l'església anterior, realitzat per l'escultor Damià Forment al segle xvi, seguint els            

models imposats del retaule gòtic de la veïna catedral saragossana del Salvador            

(La Seu). 

Sota les altres dues cúpules el·líptiques de la nau central, es van disposar la              

Santa Capella de la Mare de Déu del Pilar i el cor i l’orgue, que també procedien                 

de l'església gòtica predecessora.  

Actualment es troben desplaçats al tram dels peus del temple, per dotar de més              

espai els fidels que ocupen la nau des de l'altar major. 
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Si et ve de gust conèixer la Basílica i algunes de les seves curiositats són molts                

els enllaços que et permeten fer-ho des de casa, nosaltres hem triat alguns, són              

els següents:  

 

http://www.micontenidovirtual.info/nbbguiasdeviajes/turismo/catedra

l-basilica-de-nuestra-senora-del-pilar/ 

 

https://basilicadelpilar.org.ar/visita-a-la-basilica/ 

 

https://isostopy.com/project/zaragoza-vr/ 

 

 

 

RECORDATORI DE LES MESURES COVID ACTUALS 

 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-

ncov/material-divulgatiu/mesures-contenir-brots-catalunya.pdf 

 

Prohibides les trobades de més de sis persones 

 

 

 

 

 

 

 

És molt important que siguem el més rigorosos possibles amb les mesures            

decretades pel tema de la pandèmia, recordeu que si ens cuidem avui, ho             

podrem celebrar plegats en un futur. 
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DIA 10 D’OCTUBRE: DIA MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL  

Reus acull per primer cop, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, que               

se celebra a tot el món el 10 d’octubre, «El Mes de la Salut Mental». Un cicle                 

d’activitats i actes amb el lema «Connect@ amb la vida», organitzat per            

l’Ajuntament de Reus i les organitzacions que treballen en aquest àmbit a la             

ciutat: l’Associació Asperger-TEA del Camp de Tarragona (Aspercamp),        

l’Associació de Trastorn Bipolar de les Comarques de Tarragona, l’Associació de           

familiars de malalts mentals Dr. Francesc Tosquelles, la Fundació Villablanca, la           

Fundació Pere Mata i l’Institut Pere Mata. 

L’objectiu de la programació és fer visible les persones amb malalties mentals,            

per tal de fer front a l’estigma. 

 

Com cada any podeu gaudir del PSICURT: festival de curtmetratges sobre Salut            

Mental. 

 

 

 

En les propostes de la setmana passada us anunciavem que el dijous dia 8              

d'octubre començava el psicurt. Us enrecordeu del Misteri dels distingits???          

https://youtu.be/Il6pauIViWs Va ser el nostre primer curtmetratge i el vam          

al PSICURT, i també el documental que vam fer amb l’Institut Mediterrani d’El             

Vendrell. https://youtu.be/w8lQYMllwAE 
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Reserva d’entrades 

Reserva la teva entrada: Antiga Audiència -Projecció sessió 1 de Ficció, 9 d’octubre- 

Reserva la teva entrada: Antiga Audiència -Masterclass de Fernando Bonelli, 10 d’octubre- 

Reserva la teva entrada: Antiga Audiència -Projecció de Documentals, 10 d’octubre- 

Reserva la teva entrada: Antiga Audiència -Projecció sessió 2 de Ficció, 10 d’octubre- 

Reserva la teva entrada: Antiga Audiència -Projecció sessió 3 de Ficció, 10 d’octubre- 

Reserva la teva entrada: Teatre Bartrina -Projecció sessió 2 de Ficció, 10 d’octubre- 

Reserva la teva entrada: Antiga Audiència -Cloenda i lliurament de premis, 11 d’octubre- 

 

 

PER A PENSAR UNA MICA… 
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NIVELL MIG 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELL FÀCIL 
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SAPS COM RECICLAR CORRECTAMENT???  

 

I no oblidis compartir amb nosaltres, tens diverses opcions:  

- a través d’Instagram amb el hashtag #confinamentSRC,  

- i si tens la sort d’estar al nostre grup de Whatsapp   

- o l’adreça de correu srctarragona@gmail.com.  

Esperem que us hagin agradat les propostes d’aquesta setmana, com sempre les 

preparem pensant en tots vosaltres!!!  
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