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Religió i arquitectura fora de les aules
La Delegació Pastoral de Joventut ha organitzat una trobada de nois i noies de
l’ESO per endinsar-se en la tècnica i la fe a través d’una gimcana pel temple de la
Sagrada Família
19 Maig, 2016 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Els joves de quart d’ESO i primer de batxillerat de les escoles Mare Alfonsa Cavin i Santa
Maria dels Apòstols surten de les aules però sense deixar de banda el temari. Aquest cop
l’assignatura és de religió i arquitectura i poden conèixer, d’una manera didàctica, els secrets
que amaga la basílica més gran de Barcelona.

‘Pedres que parlen’
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L’activitat, organitzada per la Delegació de Joventut, pretén que els més joves coneguin
l’obra i la fe d’un dels arquitectes més importants del nostre país. Per fer-ho, els nois i noies
s’han traslladat a la Sagrada Família per participar en la gimcana espiritual titulada ‘Pedres
que ens parlen’, la qual els ha endinsat en els secrets de l’emblemàtica construcció de Gaudí.
Teòrica i pràctica
La jornada va començar a la cripta de la basílica amb una explicació teòrica d’alguns dels
secrets que amaga la Sagrada Família com les dues tortugues, aparentment iguals, però que
indiquen cap a on es troba el mar i cap a on la muntanya.
Després, però, de la teoria es va passar a la pràctica. I va ser el torn dels joves, que van
haver de buscar altres enigmes en l’interior del temple i en les seves façanes. Ho van fer
amb 26 qüestions diferents que els proposava un recorregut intens.
“On es troben els tres reis mags?” o “Hi ha una Boda en una de les Façanes. Qui són els
nuvis?”, són algunes de les preguntes que els alumes havien de buscar per les façanes i
l’interior del temple per tal de ﬁnalitzar la gimcana.
Matèria apresa
Amb aquesta gimcana, els nois i noies han conegut més a fons tot allò que Gaudí va deixar
plasmat en l’ediﬁci més emblemàtic de Barcelona. Perquè la Sagrada Família uneix fe i
tècnica per demostrar que la basílica no és un ediﬁci turístic més, sinó l’obra mestra d’un
arquitecte creient de l’Església de Barcelona. I això és el que la Delegació de Joventut vol
deixar clar als joves. I ho fa d’una manera dinàmica i diferent per tal d’aprendre arquitectura
i religió en un únic dia, un ensenyament més didàctic que va entusiasmar els més joves.
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