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       La Sagrada Família
Els alumnes de 1r,2n i 3r de la optativa de religió
del INS Lliçà van anar d'excursió la setmana passada
a la Sagrada Família

El Temple Expiatori de la Sagrada Família, basílica
coneguda habitualment com la Sagrada Família, és
un  dels  exemples  més  coneguts  del  modernisme
català  i  que  ha  esdevingut  tot  un  símbol  de
Barcelona.  Obra  inacabada  de  l'arquitecte  català
Antoni Gaudí, és al barri de la Sagrada Família, al
districte de l'Eixample de la ciutat.

En  aquest  temple,  l'arquitecte  va  concebre  una
minuciosa simbologia dintre d'un poema místic amb
grans  audàcies  constructives  formals,  com  en  la
seva  forma  de  concebre  l'estructura  amb  l'arc
parabòlic o catenari, també anomenat funicular de
forces,  combinant  el  tractament  escultòric
naturalista  amb l'abstracció  de les torres.  Segons
dades  de  l'any  2004,  la  Sagrada  Família  és  el
monument  més  visitat  de  l'Estat  espanyol,  per
damunt  fins  i  tot  de  l'Alhambra  i  el  Museu  del
Prado.  El  2008  va  rebre  més  de  2,7  milions  de

visitants,  xifra  que  s'elevà  fins  a  3,2  milions  el
2011. L'obra realitzada per Antoni Gaudí, és a dir,
la  cripta  i  la  façana  del  Naixement,  foren
declarades  Patrimoni  de  la  Humanitat  per  la
UNESCO el 2005.

El  concepte  de  temple  expiatori  fa  que  la  seva
realització s'efectuï a partir d'almoines, cosa que ha
provocat que de vegades s'hagin hagut de paralitzar
les  obres.  Tanmateix,  des  de la  dècada de 1990
l'afluència de visitants i el gran renom mundial han
fet  canviar  la  situació econòmica i  les  obres han
pres una forta embranzida.

La  Sagrada  Família  va  ser  dedicada  al  culte  i
declarada basílica menor catòlica pel papa Benet
XVI el 7 de novembre de 2010. Malgrat que no és
una  catedral,  diverses  fonts  l'han  denominat  la
Catedral d'Europa pel caràcter universal que Gaudí
volia donar-li.

PARRÒQUIA:

L'any 1890 es van començar a realitzar misses a la
cripta  de  Sagrada  Família.  En  l'actualitat,  la
parròquia  de  la  Sagrada  Família  és  la  seu  d'un
arxiprestat  que inclou els  temples barcelonins de
l'Esperit Sant, Immaculat Cor de Maria, Mare de Déu
del Roser, Sant Oleguer i Sant Tomàs d'Aquino. Des
de l'any 1993 fins a l'actualitat el rector i arxipreste
és Lluís Bonet i Armengol.

Amb la dedicació al culte de la nau principal, feta
pel papa Benet XVI el 7 de novembre de 2010, està
previst  que  la  nova  basílica,  amb  capacitat  per
9000 fidels, aculli només les misses de gran format,
i les misses habituals continuïn a la cripta.


