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Dia 8 de desembre

Processó del Vot de Poble
de la Ciutat de Barcelona

El Consell General de Germandats i Confraries de
l’Arxidiòcesi de Barcelona
L’Arquebisbat de Barcelona aprovà la fundació del Consell
el dia 6 d´octubre del 1999. Abans havia funcionat una Junta
Gestora amb la finalitat d’agrupar a les Confraries i
Germandats existens a l’Arxidiòcesi, constituïdes des del
segle XIII, encara que la majoria son fundades el segle XX.
Les Confraries i Germandats son de diferents origens.
Gremials, de Glòria, Sacramentals i de Penitència.  Tenen
com a finalitats el Culte, la fraternitat entre els seus membres
i la pràctica d’obres socials.
El Consell General a l’any 2001, restableix la Processó del
Vot de Poble a la Immaculada que la Ciutat de Barcelona en

el seu dia li formulà. Aquest any i
de forma excepcional i amb motiu
del 40é Aniversari fundacional de
la seva germandat, la imatge  que
processonarà serà la de Maria
Santíssima de l’Esperança Macarena,
sobre un pas cedit per la Hermandad
de Jesús Cautivo y Ntra. Sra. de las
Nieves de Alcaudete ( Jaén) i serà

portat per dones portants (costaleras) d’aquesta Germandat
que van tenir l’honor de ser la primera quadrilla de dones
portants (costaleras) de Espanya i aquest any amb motiu del
XXV Aniversari s’uneix a la celebració del Consell de Barcelona.

Propers actes del Consell de Germandats i Confraries
de Barcelona

19 de desembre del 2004

6 de la tarda
Esglèsia de Santa Anna de Barcelona

Concert de nadales, a benefici de l´Obra Social de Sant
Josep de la Muntanya i Càritas Diocesana, amb la participació
dels Cors de les diferents Germandats i Confraries de
l´Arxidiòcesi.



Vot Concepcionista de la Ciutat de Barcelona
Mitjançava el segle XVII, la ciutat de Barcelona es trobava
en guerra, patia fam i la seva població era minvada pels
estralls de la pesta. Segons el Dietari del Consell Barceloní,
els seus membres, posaven tots els mitjans el seu abast per
combatre aquest mals i també acudien a la Capella de la
Immaculada de la Catedral a sol·licitar el seu ajut. El dia 19
de juliol, el Conseller en Cap i la totalitat del Consell es
dirigiren a la Catedral per ejecutar el Vot a Perpetuitat,
demanant a la Immaculada que fos la guarda i custodia de
la Ciutat de Barcelona, ja la pesta havia començat a remetre
dos dies abans. El Conseller en Cap oferí a la Verge les claus
de tots els portals de la Ciutat, per que la protegís d’aquest
mal i la preservés de la invasió de l’enemic que assetjava les
seves muralles.

A començaments del segle XVIII, Barcelona estava novament
amenaçada per la guerra. Després de penosos mesos de setge,
el 12 de maig de 1706, l´enemic aixecà el seu campament i
fugí. En agraïment es féu una Processó amb l´imatge de la
Immaculada. El 13 de juny, el Consell Barceloní, a instàncies
del Rei, oferí  de bastir una columna a la Immaculada en el
Born i formulà el Vot a perpetuitat de la Processó, per
manifestar-li la gratitud dels ciutadans barcelonins.

1 de desembre del 2004

7 de la tarda
Aula Magna del Seminari de Barcelona
C/Diputació, 231

Conferencia
“Actualidad Teológica y Pastoral del Misterio de la Inmaculada
Concepción de María”, a càrrec del Emm. i Rvdm. Sr. Carlos
Amigo Vallejo, Cardenal – Arquebisbe de Sevilla.
Monsenyor Amigo ens parlarà de la vigència que avui manté
el Dogma de la Immaculada, defensat des de l’Edat Mitjana,
especialment i d’entre altres per la ciutat de Sevilla, abans de
la Proclamació Oficial.

40é  Aniversari de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena
El dia 3 d’abril de 1965 es fundà la Hermandad de la Macarena
de Barcelona. Com acte d’inici d’aquesta celebració, la confraria
de la Parròquia de Sant Agustí, s’uneix els Cultes programats
pel Consell de Germandats i Confraries, presidint enguany,
extraordinariament, la processó del dia 8 de desembre, la imatge
de María Santissima de l’Esperança Macarena.

5, 6 i 7 de desembre del 2004

2/4 de 7 de la tarda
Catedral de Barcelona
Plà de la Seu

Sant Rosari i celebració de la Eucaristia a la Capella del Sant
Crist de Lepanto, a continuació Salve a María Santíssima de
la Esperança Macarena, a la Capella de Sant Marc Evangelista.

8 de desembre del 2004

2/4 de 12 del migdia
Catedral De Barcelona

Processó De La Immaculada
Itinerari: Plaça de Sant Iu, c/ de la Pietat, c/ del Bisbe, Plaça
de Sant Jaume, c/ Ferràn, la Rambla, c/ de l’Hospital, Plaça
de Sant Agustí

1 de la tarda
Esglèsia De Sant Agustí

Santa Missa
Presidida per Mossén Antoni Deulofeu, Consiliari de la
Hermanda de la Macarena.


