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La tortura no és cultura.

La Setmana Santa també podria ser defi -
nida com la Setmana Gran del calendari cris-
tià. Són set dies intensos que expliquen tota 
la nostra experiència de fe. Són uns dies que 
narren d’una manera expressiva el fonament, 
l’horitzó i el sentit de la vida cristiana. Si cert 
és això, no podem deslligar sense caure en la 
més profunda hipocresia, allò que som i vivim 
al llarg de l’any, amb allò que celebrem per Se-
tmana Santa. Per tant si ens sentim atrets per 
la força d’aquets dies, us animo que deixem 
que resplendeixin la resta de l’any.

La Setmana Santa és eminentment, a tra-
vés d’accions litúrgiques, de pietat i rituals, un 
esdeveniment religiós que posa l’experiència 
de la passió, mort i resurrecció de Jesús en el 
centre. La mort en creu de Jesús n’és l’element 
icònic. I ho és perquè la creu és el testimoni 
més ferm del compromís de Déu en la salva-
ció de la humanitat. La creu és l’instrument de 
tortura a través del qual Jesús revela la faç de 
Déu al món. I aquest fet no és un fet menor. I 
si ve es cert que manifestem plàsticament tot 
aquest esdeveniment, vigilem a no convertir en 
cultura el que ha estat un instrument de tor-
tura, i convertim en folklore el moment més 
dramàtic de la història de la humanitat. No 
ens deixem de fer la pregunta, com des del cel 
Déu veu com vivim la Setmana Santa? Ens fem 
dignes del que ell va fer? La representació ens 
ajuda a entrar en la història o ho converteix 
en caricatura? Desitjo que tots els qui dedica-
rem temps, esforç, voluntat, participació a la 
Setmana Santa 2019 ho visquem com el que 
és: l’acostament sincer i dramàtic a la història 
més bella de la humanitat.

Molt bona Pasqua del Senyor 2019.

Benvolgudes i benvolguts 
col·laboradors i amics

Després d’un any de preparatius, ens tor-
nem al trobar a les portes de la Setmana San-
ta, d’aquests preparatius, ja siguin tasques 
petites o grans, ja siguin d’organització de 
la processó o gestió del patrimoni i misteris, 
aquest any cal destacar-ne una per sobre de 
les altres, i ha estat la restauració del taberna-
cle i les imatges de la Verònica, unes imatges 
que encara que no siguin les més antigues que 
té la Congregació, no per això són menys esti-
mades per la gent.

El pas dels anys i les inclemències del temps 
n’havia apagat part de la força que transme-
tien, fent perdre els sentiments que es veien en 
els rostres de Jesús i la Verònica. Ara un cop 
restaurats els colors originals, tornen a tenir 
tot el seu esplendor original, recuperant tota 
la seva força, i que em tornen a transportar a 
la meva infantesa, quant ajudava al meu pare 
i la resta de col·laboradors de la sang a traslla-
dar aquestes mateixes imatges des del convent 
de la Serra, on reposaven durant tot l’any, cap 
als seus tabernacles, i que cada vegada que les 
tenia al costat i els hi veia el rostre em  corpre-
nien.

Però al fi nal, tots aquests preparatius no-
més és una petita part, ja que el més impor-
tant és realitza el propi divendres sant, on amb 
la participació de tota la gent dona la grandesa 
i solemnitat a la processó. Per aquest motiu, 
animo a tota la gent a participar i fer-la encara 
millor.

En nom propi i de tots els col·laboradors de 
la Junta, desitgem que gaudiu dels actes pro-
gramats per la Congregació així com els que es 
fan conjuntament amb la Parròquia de Santa 
Maria, i que tothom tingui una bona Pasqua.

Atentament el vostre president
Carles Briansó Roselló

Mn. Simó Gras i Solé
Plebà de Montblanc



Entrada lliure a tots els actes

XXIV Setmana Santa
Cultural de Montblanc
Dilluns, 1 d’abril

Església de Santa Maria - A les 7 de la tarda
Celebració penitencial, 
amb els monjos de Poblet i capellans de l’arxiprestat

Dissabte, 6 d’abril
Església de Sant Marçal
A dos quarts de 7 de la tarda
“XXI Pregó de Setmana Santa”
per Octavi Vila i Mayo, 
Pare Abat del Monestir de Poblet

Entrega de premis del 
18è Concurs de Dibuix de Setmana Santa
(acte patrocinat per “Seguros Catalana Occidente” i 
Gestoria Huguet Masdeu ).

A les 8 de la tarda

Missa pels difunts
Congregats de la Puríssima Sang, 
(aquesta Missa substituirà la Missa de vigília de Santa Maria) hi 
participarà l’“Schola Cantorum de Sant Miquel” de Montblanc.

Diumenge, 7 d’abril
Constantí
XXIIIa Trobada d’Armats de les Comarques Tarragonines
amb la participació dels Armats de Montblanc

Església de Sant Marçal  - A les 6 de la tarda
Concert de Marxes de processó
per la banda de música Verge de la Serra de Montblanc

Dilluns, 8 d’abril
Església de Sant Marçal 
A les 8 de la tarda

Conferència
Trencant estereotips de gènere
per Marta Ollé i Laura Anglès
SIAD del Consell Comarcal

Dimarts, 9 d’abril
Església de Sant Marçal
A les 8 de la tarda
Cicle anual “El Món de la música”
Conferència “El violí”
per Josep Maria Manresa Aguiló, violinista i professor de violí

Dimecres, 10 d’abril
Església de Sant Marçal
A les 8 de la tarda
Conferència
“Maria: història o mite?” 
per Toni Cartanyà Moix

Dijous, 11 d’abril
Església de Sant Marçal 
A les 8 de la tarda
Conferència “Uns pagesos emprenedors 
en el Montblanc de mitjans del Segle XX 
(grups sindicals de colonització)”
per Josep Maria Moix Cabeza

Divendres, 12 d’abril
Església de Sant Marçal - A les 7 de la tarda
Concert – audició
pels alumnes de l’Escola Municipal de Música de Montblanc

Església de Sant Marçal
A les 10 de la nit
Conferència “El sistema educatiu de 
Finlàndia: un model per a Catalunya?”
per Josep Maria Ribé Cartanyà

Dissabte, 13 d’abril
Església de Sant Marçal 
A les 6 de la tarda
Presentació i conta-contes del llibre
“La Mariona i la capseta màgica” 
de l’editorial la musca, 
pels autors Laia Pastor i Jordi Pinyol, amb l’assistència 
de l’il·lustrador Joan Turu

A l’acabar hi haurà xocolatada i coca pels petits 
que assisteixin a l’acte



Setmana Santa 
de Montblanc

Diumenge de Rams,
14 d’abril

A les 9 del matí - Al Santuari de la Serra
Benedicció de Rams i Missa de la Passió
A les 11 del matí - A la plaça de Santa Maria
Benedicció dels Rams i Processó.
Missa de la Passió a l’Església de Santa Maria

A les 6 de la tarda - A l’Església de Santa Maria
Viacrucis major

Dimarts Sant, 16 d’abril

A 2/4 de 10 del vespre                                                            
Viacrucis arxiprestal a Tarrés.

Dijous Sant, 18 d’abril

A 1/4 de 8 de la tarda                                                                                            
Processó del Misteri de L’Hort (1ª part)
Des de Sant Francesc fi ns a Santa Maria, 
per assistir a la Missa
recorregut: Plaça Sant Francesc, Major, Pere Beren-
guer de Vilafranca, Plaça Major i Hortolans.

A les 8 del vespre - A l’Església de Santa Maria
Missa del Sant Sopar i
inici del tríduum pasqual
amb la participació de l’Schola Cantorum de Sant  
Miquel de Montblanc

després de la Missa
Processó del Misteri de L’Hort (2ª part)
des de Santa Maria a Sant Marçal
recorregut: Hortolans, Plaça Major, Font Major, 
Sant Marçal i Plaça de Sant Marçal.
Processó organitzada per la Confreria 
del Misteri de l’Hort
A 2/4 de 11 de la nit - A l’Església de Santa Maria                                    
Hora Santa davant del Monument

Divendres Sant, 19 d’abril 

A les 8 del matí
Solemne Viacrucis
des de Santa Maria al Pla de Santa Bàrbara
De retorn a Santa Maria:
“Les Set Paraules de Jesús a la Creu”.
fetes per un feligrès de la parròquia 

A les 10 del matí
Visita dels “Armats” a la Residència Llar Conca 
de Barberà

Des de les 11 del matí,
fi ns a 3/4 de 5 de la tarda
Vetlla del Sant Crist de la 
Congregació de la Sang
pels Armats a l’església de Sant Miquel
*a cada hora hi haurà els canvis o relleus dels res-
pectius zeladors.

A les 12 del matí
Repartiment dels Passos,
pels portadors dels mateixos i les bandes dels 
Misteris del Sant Sepulcre i de l’Hort.
recorregut: Plaça Sant Marçal, Sant Marçal, Font 
Major, Plaça Major, Pere Berenguer de Vilafranca, 
Major, Riber, Plaça Sant Miquel, Poblet i Teixidó.

Els “Misteris” romandran exposats en els se-
güents indrets:

1. “El Misteri de l’Hort”
al carrer Major (Barri del Carme).

2. “Els Fadrins”
a la Plaça Poblet i Teixidó.

3. “El Natzaret”
a la Plaça Major (Barri Sant Domènec).

4. “La Verònica”
a la Plaça de la Font de la Fruita (C/Riber).

5. “La Pietat” a les escales de Santa Maria.

6. “El Sepulcre”
al carrer Major (cruïlla Poblet i Teixidó).          



A 3/4 de 5 de la tarda
Trasllat del Sant Crist de la Sang a l’Església 
de Santa Maria
A les 5 de la tarda - A l’Església de Santa Maria
Solemne Acció Litúrgica de la Passió i Mort del 
Senyor
La Congregació de la Puríssima Sang presentarà 
la Creu per la seva veneració.
Amb la participació de la coral “Flor de Lis” de 
Montblanc.

A 1/4 de 7 de la tarda
Retorn del Sant Crist de la Sang, 
a l’església de Sant Miquel
“Rinden” pels Armats al Sant Crist de la Sang. 
Interpretació pels joves “cantaires”

A 2/4 de 7 de la tarda
Recollida dels Passos, pels Armats i col·labora-
dors de la Congregació.
recorregut: Plaça Sant Marçal, Sant Marçal, Font Ma-
jor, Plaça Major, Pere Berenguer de Vilafranca, Major, 
Sant Josep, Muralla Santa Tecla, Riber, Major, Plaça 
Sant Miquel, Poblet i Teixidó, Font del Vall, Xolladors, 
Sant Marçal i Plaça de Sant Marçal.
A l’arribada a Sant Marçal es repartiran caramels 
als infants que hagin participat a la recollida dels 
Passos.

A les 10 de la nit
Solemne Processó del Sant Enterrament
Al començar i al fi nalitzar la processó, a Sant
Marçal, on es resarà una breu oració.

La processó no efectuarà cap parada
per a cants de saetes o similars

recorregut: Plaça Sant Marçal, Font del Vall, Ra-
mon Cantó, Font Major, Plaça Major, Pere Beren-
guer de Vilafranca, Riber, Muralla Santa Tecla, 
Sant Josep, Santa Tecla, Major, Poblet i Teixidó, 
Parlaments, Fra Magí Català, Font del Vall i Plaça 
de Sant Marçal.
A l’arribada a Sant Marçal es repartiran caramels als 
infants que hagin participat a la Processó.

Retorn del Sant Crist a Sant Miquel:
Sant Marçal, Font Major, Plaça Major, Hortolans, 
Jossa, Major i Plaça de Sant Miquel.

Dissabte de Pasqua, 20 d’abril
A les 10 dl matí - A l’Església de Santa Maria
Ofi ci i pregaria de Laudes de Dissabte Sant
L’església de Sant Marçal romandrà oberta de les 
11 a les 2, i de les 4 a les 8, amb l’exposició de 
tots els Misteris
A les 10 de la nit - A l’Església de Santa Maria
Solemne Vetlla Pasqual i fi nal del tríduum pasqual
amb el repic de campanes pels campaners de Santa 
Maria de Montblanc i la Coral Sant Joan de Lilla

Diumenge de Pasqua, 21 d’abril
L’església de Sant Marçal romandrà oberta de les 
11 a les 2, i de les 4 a les 8, amb l’exposició de 
tots els Misteris
A les 9 del matí - Al Santuari de la Serra
Missa Solemne de Pasqua
A les 12 del migdia - A l’Església de Santa Maria
Missa Solemne de Pasqua
renovació de les promeses de Baptisme

Dilluns de Pasqua, 22 d’abril
A les 11 del matí  - Al Santuari de la Serra
Missa de l’Octava de Pasqua



RECOMANACIONS PER LES VESTES I PER TOTS 
ELS QUE PARTICIPEN A LA PROCESSÓ
La processó del Divendres Sant és una manifes-
tació de respecte i de silenci, és per això que 
la Congregació fa un seguit de recomanacions 
que caldria que tots observéssim abans, durant 
i després de la processó.

* En organitzar-se la processó, durant el seu reco-
rregut i en fi nalitzar, les vestes i cucurulles hauran 
de respectar les indicacions dels arrengleradors.

* A la processó es romandrà en absolut silenci i 
abstenir-se de tot allò que desmereixi solemnitat a 
l’acte.

* Eviteu agrupaments de vestes i participants; 
aconsellem mantenir una distància de dos metres 
i, a ésser possible, que portin ciris o blandons.

* Col·loqueu-vos en el lloc escollit prèviament en 
el moment de recollir el “número” de la vesta.

* Les cucurulles que vulguin improperis o blan-
dons de la Congregació, que els demanin en escollir 
el “número” i els retornin en fi nalitzar la processó.

* Poseu atenció en no tacar-vos de cera els uns 
als altres, tant participants com vestes, i tingueu 
cura de no trepitjar les cues d’aquestes ni embru-
tar-les amb cera.

* No us traieu la cucurulla pel carrer, encara que 
la processó ja hagi fi nalitzat.

* Es prega la màxima puntualitat.
* Es prega que tots els socis col·laboradors que 

participin a la processó de vesta o a fer llum, 
portin la medalla de la Congregació.

La Junta agraeix que respecteu aquestes normes 
per tal de fer una processó més solemne.

Moltes mercès i bona Pasqua

RECOMANACIONS PER LES PERSONES QUE VE-
NEN A VEURE LA PROCESSÓ

* Es prega respecte i silenci en el moment de 
passar la processó.

NOTES

*Tots els actes seran gratuïts.

*Recordem que existeix un servei de lloguer de 
vestes per infants i senyores. Tots els interes-
sats/ades cal que s’adrecin a l’Església de Sant 
Marçal, els dies 15, 16, 17 i 18 d’abril de 7 a 8 de 
la tarda.

*Les persones que vulguin fer un donatiu per 
a les fl ors dels Misteris poden adreçar-se a 
l’Església de Sant Marçal, els dies 15, 16, 17 i 18 
d’abril de 7 a 8 de la tarda.

*Les persones interessades en participar de ves-
ta a la Processó es poden inscriure el Dijous Sant 
a les 7 de la tarda i el Divendres Sant de les 11 a 
2/4 de 2 del migdia i de les 5 de la tarda a l’hora 
de la processó, a la seu de la Sang, església de 
Sant Marçal. Els col·laboradors/ores tenen la 
inscripció gratuïta.

*La Congregació de la Puríssima Sang vol agrair  
públicament la magnífi ca col·laboració de tots els 
conferenciants, cantaires dels Misteris, l’Escola 
Municipal de Música, la Coral Flor de Lis, l’Schola 
Cantorum de Sant Miquel, la Banda de Música 
“Verge de la Serra”, la família Roca Clofent i als 
portadors dels Misteris; tant per la seva parti-
cipació en els actes de la XXIV Setmana Santa 
Cultural i Tradicional, com en la seva molt bona 
predisposició en el transcurs de la Processó i del 
Divendres Sant.

*Volem regraciar també l’ajuda de totes les insti-
tucions i molt en especial de tots els col·laboradors, 
així com fem palesa la gratitud i reconeixement a 
tots els congregants, veïns, convilatans i establi-
ments que any rera any ajuden a il·luminar els 
carrers en el transcurs de la Processó.

LA CONGREGACIÓ DISPOSA D’UNS 
BLANDONS A DISPOSICIÓ DE LES VESTES. 

AGRAIRÍEM QUE EN FESSIN US, PER TAL DE 
FER LA PROCESSÓ MÉS LLUÏDA.



ORGANITZA:

   

COL·LABOREN:

                                   

      

Treu la Vesta
de l’armari

Per una processó 
digna

Arts Gràfiques Requesens


