
Quaresma i Setmana Santa 2017
TOTS ELS DIVENDRES DE QUARESMA
20:15h. Viacrucis per l’interior de la parròquia de Sant Bernat Calbó, organitzat 
per la Confraria de Sant Bernat Calbó, on cada setmana un grup de la comunitat parro-
quial guiarà el Viacrucis.
TOTS ELS DIUMENGES DE QUARESMA
18:45h. Viacrucis per l’interior del temple de la Reial Congregació de la Puríssima 
Sang de N.S.J.
19h. Viacrucis per l’interior de la parròquia de Sant Joan. 

DISSABTE 4 DE MARÇ

20h. Trasllat de la imatge del Sant Crist de la Creu des de la seva capella 
fins l’altar de la parròquia de Sant Joan, organitzat per l’Arxiconfraria del Sant Crist 
de la Creu. 

DIUMENGE 5 DE MARÇ 

11:00h. Al santuari de Misericòrdia participació de la Confraria de Sant Josep i Sant 
Jaume a la celebració eucarística en commemoració del seu 75è aniversari i 
ofrena de la medalla de la confraria a la Mare de Déu de Misericòrdia.

DIUMENGE 12 DE MARÇ 

11h. Participació de l’Agrupació d’Associacions de Setmana San-
ta de Reus a la celebració eucarística al santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia.

DIVENDRES 17 DE MARÇ

19:30h. Inauguració al Palau Bofarull de l’exposició amb motiu del 75è aniversari 
de la Confraria de Sant Josep i Sant Jaume sota el títol: “Els inicis del Sant 
Sopar, 75 anys després”.

DISSABTE 18 DE MARÇ

18:30h. A la prioral de Sant Pere, Missa de Difunts en sufragi dels difunts 
de la Confraria dels Sants Just i Pastor.

DIUMENGE 19 DE MARÇ

11:30h. Celebració de l’eucaristia a la capella del col·legi Pare Manyanet on la Con-
fraria de Sant Josep i Sant Jaume farà entrega del Ciri Pasqual i benei-
rà el nou guió infantil.

DIJOUS 23 DE MARÇ

20h. A la parròquia de Sant Joan Baptista, conferència sota el títol “Ser ressò 
de Misericòrdia: sense límits” a càrrec de Mn. Norbert Miracle, rector del 
Seminari Interdiocesà i secretari de la Conferència Episcopal Tarraconense. Acte se-
guit es presentarà l’opuscle de l’Arxiconfraria del Sant Crist de la Creu i el cartell oficial 
del Solemne i Tradicional Viacrucis centenari.
20:30h. Inauguració de l’Exposició VIè Opus Tessellatum “Ar-
mats 2016” a la Sala La Vintiquatrena de la Germandat de Sant Isidre i Santa Llú-
cia ; i de la mostra retrospectiva de la Gala Cloenda #50éspossible “Els Armats, 
un Pas més enllà”, del fotògraf reusenc Pep Aguadé i Tarès. Tot seguit lliura-
ment de guardons i premis als participants.

DIVENDRES 24 DE MARÇ 

20:15h. A la prioral de Sant Pere, conferència a càrrec de la M. Hble. Sra. Núria de 
Gispert, ex-presidenta del Parlament de Catalunya. Posteriorment, presentació de 
l’opuscle de la Confraria de Sant Pere Apòstol que serà repartit entre els assistents.

DISSABTE 25 DE MARÇ

20h. Al Centre d’Amics de Reus, conferència “El Sant Sopar a la Setmana 
Santa reusenca” a càrrec d’Enric Tricaz. Acte seguit, presentació del programa de la 
Confraria de Sant Josep i Sant Jaume “Sant Sopar” per aquesta Quaresma 2017.

DIUMENGE 26 DE MARÇ

11h. A la parròquia de Sant Josep Obrer, celebració de l’eucaristia amb motiu del 20è 
aniversari de la Germandat de Sant Josep Obrer i ofrena del Ciri Pasqual a la par-
ròquia per part de la Germandat.

DIVENDRES 31 DE MARÇ

20:15h. Vetllada poètico-musical de Setmana Santa a la Sala Santa Llúcia, 
organitzada per la Pia Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia.

DISSABTE 1 D’ABRIL

18h. II Milites Romanorum pels carrers i places de la ciutat dels 50 Armats amb 
els vestits nous. Cloenda a la plaça de la Llibertat.
19h. Conferència Quaresmal organitzada per la Confraria Jesús de l’Amargura, a càrrec de 
Mn. Raimon Mateu – diaca, sota el títol “Cantem i preguem amb els Salms”. 
Sala parroquial de Sant Francesc d’Assís.

DIUMENGE 2 D’ABRIL

11:30h. Lliurament del Ciri Pasqual a les Germanetes dels Pobres per part de l’Ar-
xiconfraria del Sant Crist de la Creu.
12:30h. A la parròquia de St. Bernat Calbó, celebració eucarística en memòria dels confrares 
difunts i ofrena del Ciri Pasqual a la comunitat parroquial per part de la Confraria de Sant 
Bernat Calbó.
12:30h. A la prioral de Sant Pere, missa de difunts de la Confraria de Sant Pere Apòstol i 
ofrena del Ciri Pasqual.
19:30h. Missa de difunts de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J. 
presidida per Mn. Joan Antoni Cedó.
20h. A la parròquia de Sant Joan Baptista, solemne missa, l’Arxiconfraria del Sant Crist de la 
Creu oferirà el Ciri Pasqual.

DILLUNS DE PASSIÓ, 3 D’ABRIL

20h. A la sala parroquial de Sant Francesc d’Assís, XXIX Cicle Xerrades per 
Quaresma organitzades per la confraria de Nostre Pare Jesús del Calvari. Xerrada sobre 
“Eternitat” des de la vessant teològica, a càrrec de Mossèn Albert Viciano i Vives.
20:30h. Presentació del Ciri Pasqual de la Reial Congregació de la Puríssima Sang 
de N.S.J. a la galeria d’art Anquin’s.

DIMARTS DE PASSIÓ, 4 D’ABRIL

20h. A la sala parroquial de Sant Francesc d’Assís, XXIX Cicle Xerrades per 
Quaresma organitzades per la confraria de Nostre Pare Jesús del Calvari. “Necessi-
tats espirituals en l’ última etapa de la vida: la transcendència” 
a càrrec del Dr. Manel Esteban, metge del PADES i diaca de l’església evangèlica.

DIJOUS DE PASSIÓ, 6 D’ABRIL 

20h. A la sala parroquial de Sant Francesc d’Assís, XXIX Cicle Xerrades per 

da, amb una representació de la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno de la ciutat 
de Calanda. La Confraria de Sant Tomàs d’Aquino sortirà del temple de la Puríssima 
Sang, continuant pel raval de Pallol, plaça de Catalunya, raval de Santa Anna i plaça 
de Prim. La Confraria de la Verge de l’Amargura sortirà de l’església de Sant Joan i 
continuarà pels carrers Prat de la Riba, Llovera i  plaça de Prim, on es trobarà amb 
la Confraria de Sant Tomàs d’Aquino. Continuaran el recorregut conjunt pel raval de 
Jesús, raval de Martí Folguera i carrer Misericòrdia.  En acabar la processó el pas El 
Petó de Judes entrarà solemnement a la parròquia de Sant Francesc.

DIMECRES SANT, 12 D’ABRIL

De les 9h. a les 13h. i de les 16h a les 20h. A la parròquia de Sant 
Bernat Calbó ofrena de clavells. Tots els confrares i devots podran fer ofrena 
de clavells, de color vermell i blanc, que portarà el Sant Crist al Viacrucis.
De les 17h. a les 21h. Al temple de la Reial Congregació de la Puríssima Sang, 
visita, adoració i ofrenes a la Venerada Imatge del Sant Crist de la Sang.
De 18h. a 21h. a l’església de Sant Francesc d’Assís, ofrena del clavell i 
el cirial. Tots els confrares i devots podran fer ofrena de clavells, de color vermell 
i blanc, que portaran els passos a les processons de Dijous i Divendres Sant. Així ma-
teix, es podrà col·laborar a sufragar els ciris del Pas de la Verge del Calvari. 

SOLEMNE PROCESSÓ DEL PRENDIMENT
20:30h. Organitzada per les Confraries dels Sants Just i Pastor, Jesús de l’Amar-
gura i Sant Pere Apòstol i amb la participació dels Armats de la Reial Congregació de 
la Puríssima Sang de N.S.J. En arribar a la plaça del Mercadal, cante de saetas. 
Recorregut: sortirà del temple de la Puríssima Sang i continuarà pel raval de St. Pere, 
Fossar Vell, carrer Major, plaça del Mercadal, carrer Monterols, plaça de Prim, raval de 
Jesús, raval de Martí Folguera i carrer de Misericòrdia, finalitzarà a l’església de Sant 
Francesc d’Assís amb la interpretació de la Saeta de Antonio Machado, i la pregària 
dirigida per Mossèn Gavaldà, rector de la parròquia.

SOLEMNE PROCESSÓ PENITENCIAL
20:30h. Organitzada per la Germandat de Sant Josep Obrer amb la participació 
dels Armats de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J., dels portants del 
Sant Crist de l’Arxiconfraria del Sant Crist de la Creu i de la Confraria de la Verge de 
l’Amargura. Tindrà el següent recorregut: sortirà de la parròquia de Sant Josep Obrer, 
Avda. Mas Abelló, rotonda de la universitat i Avda. Mas Abelló, per acabar a l’interior 
de la parròquia de Sant Josep Obrer amb una pregària.

DIJOUS SANT, 13 D’ABRIL

A partir de les 10h. fins a les 22:45h. Al temple de la Reial Congrega-
ció de la Puríssima Sang, visita, adoració i ofrenes a la Venerada Imatge 
del Sant Crist de la Sang.
18h. A l’interior del temple de la Puríssima Sang, ofrena floral al Sant Crist de la 
Sang, i a continuació solemnes vetlles fins a les 22h. a càrrec dels Armats de 
la Sang.

SOLEMNE PROCESSÓ DEL SILENCI
23h. Organitzada per la Confraria de Nostre Pare Jesús del Calvari, amb la partici-
pació dels Armats de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J., seguirà el 
següent itinerari: sortida des de l’església de Sant Francesc d’Assís, carrer de Mise-
ricòrdia, raval de Robuster, carrer del Fossar Vell, carrer Major, plaça del Mercadal, 
carrer Monterols,  plaça de Prim, carrer Llovera, carrer Prat de la Riba, per acabar 
amb una pregària a l’interior de la parròquia de Sant Joan Baptista. 

Quaresma organitzades per la confraria de Nostre Pare Jesús del Calvari. “L’eterni-
tat que ens han descrit” a càrrec d’Agnès Toda i Bonet, filòloga. Amb música 
d’Esteban Donadio (guitarra) i Joan Pujol (flauta de bec).
21h. Baixada de Llances des de la plaça Baluard fins a la plaça de la Puríssima 
Sang en el dia del seu darrer assaig. 
A continuació, presentació del XVIII Opuscle dels Armats de la Sang a l’in-
terior del temple de la Reial Congregació, a càrrec de de la companyia reusenca de teatre 
Llop’s Teatre SF/87.

DIVENDRES DE DOLORS, 7 D’ABRIL

20h. A la sala de l’Auditori del Palau Bofarull de la Diputació de Tarragona, pregó de 
la Setmana Santa de Reus, a càrrec de la Hble. Sra. Meritxell Ruiz Isern, conse-
llera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Organitza la Reial Congregació de la 
Puríssima Sang de N.S.J. 

DISSABTE DE PASSIÓ, 8 D’ABRIL

17:30h. Sortida des de la parròquia de Sant Joan de les bandes participants a la Tro-
bada de Bandes que es durà a terme pels carrers del centre de la ciutat. Organitzada 
per l’Arxiconfraria del Sant Crist de la Creu. 

DIUMENGE DE RAMS, 9 D’ABRIL

Benedicció de Rams
11h. Parròquia de Sant Josep Obrer.
11:15h. Temple de la Puríssima Sang. 
11:30h. Parròquia de Crist Rei. 
12h. Parròquia de Sant Joan, benedicció de Rams a l’atri Jocund Bonet; i la parròquia de 
Sant Francesc d’Assís, a la plaça de la Ràdio.
12:30h. Parròquia prioral de Sant Pere, benedicció de rams i palmes a les Peixateries 
Velles; i la parròquia de Sant Bernat Calbó.
12:30h. Ofrena del clavell al Crist de la Primera Caiguda a la parròquia de Sant 
Josep Obrer, organitzada per la Germandat de Sant Josep Obrer. 
17:30h. L’Arxiconfraria del Sant Crist de la Creu traslladarà la venerada imatge del Sant 
Crist a la capella de les Germanetes dels Pobres per tal de dur a terme un Via-
crucis. En acabar, trasllat de la venerada imatge a la seva parròquia habitual, acompa-
nyada de la Confraria de Sant Josep i Sant Jaume amb la Creu dels Improperis.
20h. A la parròquia de Sant Francesc d’Assís, solemne Missa de la Confraria de Nostre Pare 
Jesús del Calvari amb l’ofrena del Ciri Pasqual. Posteriorment presentació del cartell de la 
Processó del Silenci.

DILLUNS SANT, 10 D’ABRIL 

De Dilluns Sant a Dijous Sant 
Ofrenes florals a la venerada imatge del Sant Crist de la Creu a la parròquia de Sant 
Joan Baptista, tots els confrares i devots podran fer ofrena de gladiols i clavells, de color 
blanc, que portarà el pas de La Llançada a la processó del Sant Enterrament del Divendres Sant.
20h. Al temple de la Sang, conferència “Els Cavallers del Sant Sepulcre al 
segle XXI” a càrrec de la Sra. Mercè Martorell, delegada a Tarragona de l’Orde Eqüestre 
del Sant Sepulcre de Jerusalem.

DIMARTS SANT, 11 D’ABRIL 

SOLEMNE PROCESSÓ DE L’AMARGURA
20:15h. Coorganitzada per la Confraria de Sant Tomàs d’Aquino, els Estudiants;  i la Con-
fraria de la Verge de l’Amargura, i amb la participació dels Armats de la Reial Congregació 
de la Puríssima Sang de N.S.J. Hi assistiran com a convidats els Timbalers de Calan-



Als ravals de Robuster, Martí Folguera i Jesús, i plaça de Prim, s’hi instal·laran cadires 
per a poder presenciar la SOLEMNE PROCESSÓ DEL SANT ENTERRAMENT.

Venda anticipada de tiquets a l’Oficina d’Informació del Patronat de Turisme, Gaudí 
Centre.Tot el Dijous Sant i el Divendres Sant, fins a les 17.00 hores, a la taquilla instal·lada 
a la plaça de Prim. A partir d’aquesta hora, venda a la mateixa ubicació de les cadires.

Participants: Podran participar en aquest concurs qualse-
vol persona, ja sigui aficionat com professional.

Temàtica: La temàtica de les obres presentades ha de ser 
la Setmana Santa Reusenca. Ja siguin els elements propis de la 
Setmana Santa o tot allò que té relació amb la mateixa. Es tindrà 
en especial consideració l’originalitat de les fotografies 

Requisits de la presentació: - S’admetran fotografies 
en color o en blanc i negre i amb una mida màxima de 30x45. - 
Les fotografies hauran de ser presentades sobre un fons de color 
llis de mida 40x50 cm. - S’admetran un màxim de 5 fotografies 
per participant. - Cap concursant podrà obtenir més d’un premi.

Qualsevol persona interessada en participar-hi pot demanar 
el document complert on s’estableixen les bases a través del 
correu electrònic següent: info@setmanasantareus.com

DIVENDRES SANT, 14 D’ABRIL

7h. Solemne i tradicional viacrucis, centenari a la ciutat, organitzat 
per l’Arxiconfraria del Sant Crist de la Creu, amb la participació dels Armats de la Reial 
Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J., la Creu dels Improperis de la Confraria 
de Sant Josep i Sant Jaume, Misteri de l’Oració a l’Hort de la Confraria La Salle, Nos-
tre Pare Jesús del Calvari i Verge del Calvari de la Confraria de Nostre Pare Jesús del 
Calvari, la Verònica de la Confraria de la Verònica i les representacions de les altres 
confraries de la Setmana Santa de la ciutat, i la participació del president de l’Agru-
pació d’Associacions de Setmana Santa de Reus. El recorregut del Viacrucis s’iniciarà 
i finalitzarà a la parròquia de Sant Joan Baptista amb el mateix recorregut que ja és 
tradicional cada any. 
8:30h. Solemne viacrucis, pels barris Fortuny i Juroca, organitzat per la parrò-
quia i la Confraria de Sant Bernat Calbó. Al temple de la Reial Congregació de la Puríssima 
Sang, Solemne Viacrucis, amb la venerada imatge del Sant Crist de la Sang.
9h. Pels carrers del barri de Sant Josep Obrer, Solemne Viacrucis, organitzat 
per la Germandat de Sant Josep Obrer, amb la imatge del Sant Crist de l’Agonia.
11h. Exhibició i mostra de les diferents maniobres i “cadenes” de la Cohort Ro-
mana a la plaça de la Puríssima Sang. Tot seguit,  traspàs del Fuà Blanc i homenatges 
de comiat.
Abans del trasllat del Sant Crist de la Sang a la prioral de Sant Pere, lectura de la 
Sentència de Pilat a la porta del temple de la Reial Congregació.
11:30h. Trasllat de la Venerada Imatge del Sant Crist de la Sang, des de la seva 
església titular fi ns a l’església prioral de Sant Pere pel recorregut tradicional. L’Esco-ésia titular fins a l’església prioral de Sant Pere pel recorregut tradicional. L’Esco-rioral de Sant Pere pel recorregut tradicional. L’Esco-
lania del Sant Crist i la Capella de Cantors i músics, dirigits per la mestra Sílvia Virgili i 
Guinovart, interpretaran el tradicional Vexilla Regis. 
12h. A la prioral de Sant Pere, presidida per la Venerable Imatge del Sant Crist de la 
Sang, Solemne funció de l’Agonia. La part musical i les peces de les Set 
Paraules aniran a càrrec de l’Escolania i de la Capella de Cantors del Sant Crist de la 
Sang, i acompanyades a l’orgue pel mestre Josep M. Mas Bonet; en acabar, interpre-
taran el Credo i el Miserere. Durant l’entrada de la Venerable imatge del Sant Crist de 
la Sang toc de silenci.
14:30h. Des de la prioral de Sant Pere, retorn en processó del Sant 
Crist de la Sang a la seva església titular pel recorregut tradicional. En arri-
bar-hi la Sagrada Imatge, toc de silenci i emotiu, solemne i tradicional moment de 
demanar les Tres Gràcies al Diví Crucificat. Tot seguit, adoració a la sagrada 
imatge del Sant Crist.

SOLEMNE PROCESSÓ DEL SANT ENTERRAMENT, 
CELEBRADA A REUS DES DE TEMPS IMMEMORIALS 

20h. Organitzada per la Reial Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J., amb 
la participació de les disset congregacions, arxiconfraries, confraries i german-
dats de la Setmana Santa de Reus. La processó surt de la prioral de Sant Pere a 
l’hora exacta de les 20 hores, donada pel campanar, i segueix per la plaça de 
Sant Pere, Fossar Vell, ravals de Robuster, Martí Folguera i Jesús, plaça de Prim, 
raval de Santa Anna, plaça de Catalunya i raval del Pallol, per acabar al temple 
de la Puríssima Sang. 
Després de l’entrada del Misteri del Crist Jacent en el Sant Sepulcre a la seva església 
titular, adoració de la venerada imatge del Sant Crist de la 
Sang com a cloenda de la Solemne Processó del Sant Enterrament que es celebra 
a Reus des del segle XVI. 
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DISSABTE SANT, 15 D’ABRIL

18:30h. Al temple de la Reial Congregació de la Puríssima Sang, veneració i ofre-
na de flors blanques a la Mare de Déu de la Soledat.
19:30h. Al temple de la Reial Congregació de la Puríssima Sang, acte de vetlla a la 
Mare de Déu de la Soledat. Cant de la Salve, de l’Stabat Mater i dels Goigs de la 
Mare de Déu de la Soledat. La part musical serà interpretada per l’Escolania i la Capella de 
Cantors del Sant Crist de la Sang, dirigits per la mestra Sílvia Virgili i Guinovart.

DIUMENGE DE RESURRECCIÓ, 16 D’ABRIL

11:30h. Al temple de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J., santa 
missa i antiquíssim i tradicional acte sacramental de la Funció de la Coro-
nació del Senyor, que se celebra a la Reial Congregació des del 1557. 

Descarrega’t el programa
Descárgate el programa
Download the program
Téléchargez le programme


