Programa de l’Excursió de Nadal a Poblet

La Capella de Santa Caterina

18 de desembre de 2016

Capella situada a la plaça del monestir, on hi havia la bosseria, fora del
recinte principal, tal com era establert en els cenobis cistercencs, que
situaven l'hospital de peregrins en un indret allunyat de les principals
construccions monàstiques. Obra de pedra (carreus regulars). Té al davant
un porxo format per dos arcs pertanyents a l'antiga bosseria, actualment
desapareguda. Porta d'entrada amb arc de mig punt, amb decoració
vegetal als capitells. De planta rectangular, una sola nau amb volta de canó
lleugerament apuntada, i obertures de mig punt. L'absis és recte. És d’estil
cistercenc tardà, prenent possiblement com a model la capella de Sant
Esteve (segle XIII).



8 matí: Sortida de l'autocar des del Parc de Sant
Jordi.



8:45 inici de l'excursió amb l'itinerari Masies de
Poblet‐Font del Deport ‐ Xalet Forestal de la Pena ‐
Camí del Mata‐rucs. Qui no vulgui fer l'excursió
pot realitzar si ho desitja la visita al Monestir de
Poblet.



13:00 posada del pessebre a la Capella de Santa
Caterina de Poblet. Glosa‐homenatge a Eduard
Toda i Güell.



14:00 dinar de germanor en un restaurant de
l'Espluga de Francolí.

La Junta Directiva de la Secció Excursionista del Centre
de Lectura de Reus, us desitja un Bon Nadal i un Any
2017 ple d’excursions i curull de cultura

La Capella fou consagrada el 20 de juny de 1250 per Andreu Albalat,
arquebisbe de València. Formava part del nou hospital del segle XIII, que
substituïa l'anterior del segle XII. El 1604 s'hi construí, adossada al tester, la
capella barroca del Xiprer, enderrocada l'any 1945. Malmesa durant la
segona exclaustració, el 1876 li mancava un tros de la volta. Santa Caterina
fou definitivament restaurada l'any 1946.

Eduard Toda i Güell (Reus 1865 – Poblet 1941)
Ja de molt jove col∙laborà al “Eco del Centro de Lectura”. El 1921 feu la
conferència d’inauguració del Teatre Bartrina arran de la seva amistat amb
el poeta. Col∙laborà a la Revista del Centre de Lectura. Feu diverses
donacions de llibres a la Biblioteca del Centre de Lectura i dotà en diverses
edicions un premi del concursos fotogràfics convocats per la Secció
Excursionista. Sol∙licità a la Secció que li lliurés algunes de les pedres
recollides en excursions fetes a Poblet i que es conservaven al petit museu
de la mateixa, en contrapartida contribuí a aquest museu amb peces de
ceràmica de la seva col∙lecció. La Secció Excursionista el 18 de maig de
1930 organitzà l’Aplec de les Comarques Tarragonines i el 1935 participà
en l’homenatge a Toda que feu la FEEC en reconeixement de la seva
decisiva tasca en la restauració del Cenobi.

Aplec de les Comarques Tarragonines organitzat per la Secció Excursionista.
18 de Maig 1930. Fotografia Pere Papasseit Grifoll
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