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Iniciatives. Gairebé dotze hores de
‘streaming solidari’ a l’Alta Ribagorça.
Tradicions. Lleida suspèn la festa major de
maig i preveu unificar-la amb la de Tardor.

➜

coronavirus tradicions

Inici de la Setmana Santa a casa

Els lleidatans participen en iniciatives ‘online’ || Alfarràs reparteix a domicili palmes per
Diumenge de Rams i la Granja d’Escarp farà una benedicció pels altaveus abans del vermut
maria pilar lledós

l. garcía

❘ lleida ❘ Les tradicions també
s’adapten a les circumstàncies
actuals i els lleidatans han optat
per recórrer a internet una vegada més per celebrar en gran,
o el que permeti el confinament,
la Setmana Santa. Parròquies i
ajuntaments s’han mobilitzat
perquè la ciutadania pugui participar en tots els actes, adaptant-los a la crisi sanitària.
Alguns municipis, com Alfarràs, han ofert als veïns la
possibilitat de rebre a domicili
una palma beneïda pel rector
pel Diumenge de Rams. Ramon
Corniel, que ajuda en l’organització, explica que fins ahir havien rebut un centenar de comandes i que les palmes han estat
confeccionades per voluntaris
de la parròquia a partir de les
branques d’olivera i llorer que
han recollit els agricultors seguint tots els protocols d’higiene
necessaris.
Aquests rams seran beneïts
diumenge vinent pels sacerdots
Josevi Forner i Joan Bisart i els

les claus

Misses sense fidels

z El bisbat de Lleida ha proposat als sacerdots que celebrin
la missa de Diumenge de Rams
sense fidels a les esglésies per
complir les mesures adoptades
per la crisi sanitària. Així mateix, la xarxa d’entitats cristianes continua amb la seua feina
per atendre les persones de col·
lectius més vulnerables durant
el període de confinament.

Vermut als balcons

Vista de les branques d’olivera i llorer recollides per agricultors per Diumenge de Rams a Alfarràs.
youtube

xarxes socials

z Les celebracions de Setmana Santa també comptaran
amb una tradició d’aquest
conf inament, el vermut al
balcó. Els ajuntaments demanen als veïns sortir “amb les
seues millors gales” als balcons o terrasses diumenge. A
Rosselló, demanen compartir
les fotos de la celebració a les
xarxes socials amb el hashtag
#rosselloderams.
x. santesmasses

A Rosselló, el consistori
anima a compartir les
fotografies celebrant
Diumenge de Rams
voluntaris els portaran a les cases. El consistori ha fet una crida
perquè els veïns surtin “amb les
seues millors robes” als balcons
a les 12 del migdia per compartir un vermut.
A la iniciativa també s’hi han
afegit Castelló de Farfanya i Algerri. Per la seua part, la Granja
d’Escarp mobilitza una setmana més els veïns per celebrar
Diumenge de Rams i els crida
a sortir als balcons a les 12.00
hores, quan es beneiran a través
de la megafonia local les palmes
i palmons, per després fer un
vermut.
A Rosselló també s’ha convocat els ciutadans a la mateixa
hora, quan el capellà beneirà
les palmes per la ràdio municipal per culminar el matí amb
un vermut.
Els bisbats de Lleida, Solsona
i Urgell han compartit a través
dels seus webs i xarxes socials
material i iniciatives per celebrar la Setmana Santa, cancel·
lada aquest any per la crisi del
coronavirus.

Tutorial compartit per una parròquia valenciana.

Edició de l’any passat de la processó dels Dolors de Bellpuig.

Tutorials per fer la palma
o posar una planta al balcó

La Missa dels Dolors de Bellpuig
es podrà seguir avui per YouTube

n Per a aquells que no han
pogut comprar la palma o el
palmó per aquest diumenge
de Rams, ajuntaments i entitats recomanen als ciutadans que consultin els tutorials que hi ha per internet
per poder fer la seua des de
casa. Per elaborar-la, es pot
utilitzar material de què es
disposi a la llar, des de llaços
fins a tela o, el més accessible,
paper o cartolines.
Per altra banda, el bisbat de

Lleida proposa als veïns decorar els balcons o finestres
amb plantes de fulla verda
el Diumenge de Rams. Un
gest, assenyala, que serà un
“senyal d’oració i solidaritat
amb els malalts”.
També ofereix un guió a les
famílies per poder seguir les
celebracions de la Setmana
Santa (Diumenge de Rams,
Dijous Sant, Divendres Sant
i Diumenge de Pasqua) des
dels seus domicilis.

n La processó de la Verge
dels Dolors de Bellpuig tradicionalment obria les festes
de Setmana Santa a Lleida.
Enguany no podrà ser al veure’s suspesa pel coronavirus.
Tanmateix, la Congregació
dels Dolors de Bellpuig utilitza les noves tecnologies per
fer possible que els ciutadans
mantinguin la tradició. Per
fer-ho, han creat el canal de
YouTube Dolors Bellpuig, on
es poden seguir totes les ce-

lebracions previstes des del
27 de març passat.
Avui es retransmetran la
Missa dels Dolors i el Rosari
dels Dolors, a les 12 i a les 18
hores, respectivament. Les
misses se celebren a porta
tancada. Des del 27 de març
fins ahir, es van retransmetre
les misses del Septenari. Així
mateix, Lleida TV retransmetrà la processó de Bellpuig de l’any passat avui a
les 22.00 hores.

