
Quaresma i Setmana Santa 2019
Tots els divendres de Quaresma

20:15h. Viacrucis per l’interior de la parròquia de Sant Bernat Calbó, organit-
zat per la Confraria de Sant Bernat Calbó, on cada setmana un grup de la comunitat 
parroquial guiarà el Viacrucis.

Tots els diumenges de Quaresma
18:45h. Viacrucis per l’interior del temple de la Reial Congregació de la Purís-
sima Sang de N.S.J.
19h. Viacrucis per l’interior de la parròquia de Sant Joan.

MARÇ
MARÇ DIMECRES DE CENDRA, 6 

13h. A la sala de premsa de l’Ajuntament de Reus, presentació del cartell que 
il·lustrarà la Setmana Santa 2019 a càrrec de la regidora de cultura, Sra. Montserrat 
Caelles, i el president de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Reus, Sr. 
Josep Domene. 

MARÇ  DIJOUS, 7

20:15h. “Setmana Santa de Reus. Passos, Rimes, Confaries” de Mn. 
Estanislau Figuerola Gual, diaca, a Bravium, C. de la Presó, 13. El llibre està prologat 
pel Rvdn. Sr. Prior-Arxiprest de Reus, Mn. Joan Anton Cedó Perelló. La presentació 
anirà a càrrec del Sr. Jordi Agràs Estalella, Director dels Serveis Territorials de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, a la Demarcació de Tarragona.

MARÇ  DISSABTE, 9

20h. Baixada de la Creu, 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. Acompanyat per l’estendard de l’Arxiconfraria, en serà por-
tadora la Sra. Màrcia Vallès Salvadó de la Confraria de La Salle, amb els cordonistes, 
la Sra. Pilar Solé Andreu i el Sr. Joan Barrabeig Dols. A continuació es durà a terme la 
celebració de l’eucaristia en sufragi dels arxiconfrares difunts, al final de la celebració, 
imposició de medalles als nous arxiconfrares.

MARÇ  DIUMENGE, 10

11h. Al santuari de Misericòrdia, participació de la Confraria de Sant Josep i Sant 
Jaume a la celebració eucarística en commemoració del 68è aniversari de la bene-
dicció del pas del Sant Sopar.

MARÇ  DIJOUS, 14

19:30h. Inauguració, al Centre Cívic Llevant, de l’exposició de fotografies amb 
motiu de la setena edició del Concurs fotogràfic de Setmana Santa i entrega 
de premis als participants. Organitzat per l’Agrupació d’Associacions de Setmana 
Santa de Reus.

MARÇ  DISSABTE, 16

18:30h. A la prioral de Sant Pere, missa en sufragi dels difunts de la Con-
fraria dels Sants Just i Pastor.

MARÇ  DIUMENGE, 17

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

MARÇ  DIMARTS, 19

19:30h. Al Temple de la Puríssima Sang de N.S.J. celebració eucarística en record 
dels confrares difunts de la Confraria de Sant Josep i Sant Jaume “Sant Sopar”.

MARÇ  DIMECRES, 20

18:30h. L’Agrupació musical de la Verònica de Reus es dirigirà al Saló Noble del Palau 
Bofarull per tal de donar inici al 70è aniversari de la Confraria la Verònica. Sortida de 
l’Atri Mossèn Jocund fins al Palau Bofarull.
19:00h. Al Saló Noble del Palau Bofarull de Reus. Acte institucional i inaugural de 
presentació del 70è aniversari de la Confraria de la Verònica de Reus. Amb el lema de 
70 anys de Verònica a Reus. Organitza la Confraria de la Verònica amb la col·laboració 
de  Diputació de Tarragona. Entrada gratuïta/ obsequi d’una postal inèdita i col·leccionable 
de l’inici de la Confraria. Al finalitzar l’acte, hi haurà una petita degustació de cava a càrrec 
de Caves Andreu.

MARÇ  DIJOUS, 21

20:15h. Conferència, a la parròquia de Sant Joan Baptista sobre: “Esperit del Papa 
Francesc”. A càrrec de Mn. Joan Roig Montserrat. Seguidament, presentació dels Goigs al 
Sant Crist de la Creu que estaran interpretats per la cantant Núria Puig i l’organista Jorge 
Varela. Finalment, presentació de l’opuscle de l’Arxiconfraria del Sant Crist de la Creu i car-Finalment, presentació de l’opuscle de l’Arxiconfraria del Sant Crist de la Creu i car-
tell oficial del Solemne i Tradicional Viacrucis Centenari de la ciutat de Reus que es realitza 
el Divendres Sant.

MARÇ  DISSABTE, 23
18:30h. A l’Orfeó Reusenc, projecció de la pel·lícula “La vida pública de Jesús, 
miracles, seguidors…”, dins del 7è Cicle de Cinema Religiós, organitzat per la 
Confraria Sant Tomàs d’Aquino “els Estudiants”. 
19h. L’Agrupació musical de la Verònica de Reus es dirigirà Temple de la Reial Congrega-
ció de la Puríssima Sang de NSJ, per tal de de celebrar l’eucaristia de la confraria i beneir el 
nou estendard. Sortida de l’Atri Mossèn Jocund fins a la Sang.
20h. Al Temple de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de NSJ, celebració eu-
carística en sufragi als confrares difunts de la Confraria de la Verònica de Reus 
celebrada per Rvd. Sr. Prior-Arxiprest Mn. Joan Anton Cedó. A continuació benedicció i 
imposició de les noves medalles i benedicció del nou estendard de l’Agrupació 
Musical de la Verònica de Reus.

MARÇ  DIUMENGE, 24

11:30h. Celebració de l’eucaristia a la capella del col·legi Pare Manyanet on la Confra-
ria de Sant Josep i Sant Jaume “Sant Sopar” oferirà el Ciri Pasqual.

MARÇ  DIMARTS, 26

20h. Acte inaugural del 75è aniversari Confraria Nostre Pare Jesús del Calvari 
al Centre Cultural Castell del Cambrer. Amb inauguració de l’exposició del 75è aniversari que 
restarà oberta fins al 7 d’abril.

MARÇ  DIMECRES 27

20h. Al Centre d’Amics de Reus, conferència: “Prevenció i cura de la imagineria 
religiosa” a càrrec de Mercedes Bruned Gil, llicenciada en belles arts, especialitat en 
restauració i conservació de bens mobles. Seguidament, presentació del programa de la 
Confraria de Sant Josep i Sant Jaume “Sant Sopar”.

MARÇ  DIJOUS, 28

19h. Conferència: “Josep Maria Camps i Arnau, autorretrat” a càrrec de Joaquim 
Camps i Giralt (nét de l’escultor i escultor) i Joan Foguet i Sans (historiador de l’art reco-
negut), al Centre Cultural del Castell (antic arxiu de reus a la plaça del castell) a la sala 
d’actes del primer pis. Organitza: Confraria de La Verònica. Cicle de ponències de 70 anys de 
Verònica a Reus. Entrada gratuïta/ obsequi d’una postal inèdita i col·leccionable de l’autor. 
Al finalitzar l’acte, hi haurà una petita degustació de cava a càrrec de Caves Andreu.
20:30h.  Inauguració de l’Exposició VIII Opus Tessellatum “Armats 2018” a la 
Sala “La Vintiquatrena” de la Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia. Amb la col·laboració del 
col·lectiu FotoCamp Reus. Tot seguit lliurament de guardons i premis als participants. Roman-
drà oberta fins el 25 d’Abril.

MARÇ  DIVENDRES, 29

21h. “Visió Poètica de la Setmana Santa. Miscel·lània poètico-musical”, de 
Mn. Estanislau Figuerola Gual, diaca, que aquest any es representarà a la Parròquia de St. 
Josep Obrer amb motiu del seu 25è aniversari. 

MARÇ  DISSABTE, 30

20h. A la Prioral de Sant Pere  conferència quaresmal  organitzada per  la Confraria de 
Sant Pere Apòstol sota el títol “El Procés: Pere contra Jaume” a càrrec del Sr. Anton 
Verdeny i Fort, jurista i professor universitari. En acabar la conferència es presentarà l’opus-
cle de Setmana Santa de la Confraria i es repartirà entre els assistents.

MARÇ  DIUMENGE, 31

11h. A la parròquia de Sant Josep Obrer, solemne Eucaristia, renovació de Compromís 
i ofrena del Ciri Pasqual a la parròquia, per part de la Germandat de Sant Josep Obrer.

ABRIL
ABRIL DIMARTS, 2 

20h. A la sala parroquial de Sant Francesc. XXXI Cicle Xerrades per Quaresma orga-
nitzades per la confraria de Nostre Pare Jesús del Calvari. Conferència sota el títol “Teologia 
de la Creu segons Sant Pau” a càrrec de Mn. Antoni Pérez de Mendiguren i Cros. Biblista i 
Rector de la Parròquia de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. 

ABRIL  DIMECRES, 3

20h. A la sala parroquial de Sant Francesc. XXXI Cicle Xerrades per Quaresma or-
ganitzades per la confraria de Nostre Pare Jesús del Calvari. Conferència sota el títol “Les 
representacions de la Creu en la pintura i escultura” a càrrec de la Sra. Sofia Mata 
de la Cruz. Directora del Museu Diocesà de Tarragona. 

ABRIL  DIVENDRES, 5 D’ABRIL

20:15h. Baixada de Llances des de la Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia fins 
a la plaça de la Puríssima Sang en el dia del seu darrer assaig.
21h. Presentació del XX Opuscle dels Armats de la Sang a l’interior del Temple 
de la Reial Congregació, a càrrec del President de la Fundació Privada Reddis, Sr. Miquel 
Benabarre i Casals. Per finalitzar, amb el cant de l’Himne dels Armats de la Sang de Reus 
interpretat per l’Escolania i la Capella de Cantors del Sant Crist de la Sang.

ABRIL DISSABTE, 6 

18:30h. Conferència Quaresmal organitzada per la Confraria Jesús de l’Amargura, a 
càrrec de Juanjo Fernández, pedagog i formador de la Fundació Escola Cristiana de Cata-
lunya, sota el títol “Déu pot ser el teu coach!”  a la Sala parroquial de Sant Francesc 
d’Assís.
ABRIL DIUMENGE, 7

11:30h. Lliurament del Ciri Pasqual a les Germanetes dels Pobres per part de l’Arxi-
confraria del Sant Crist de la Creu.
12:30h. A la parròquia de Sant 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, la Confraria de Sant Pere Apòstol participarà de la 
celebració eucarística en record dels seus confrares difunts i, durant l’ofertori, ofrena del 
Ciri Pasqual.
19:30h. Al Temple de la Reial Congregació, santa missa en sufragi dels congregants 
difunts, celebrada per l’Excel·lentíssim i Reverendíssim Dr. Jaume Pujol i Balcells, Arquebis-
be Metropolità de Tarragona i Primat. 
20h. A la parròquia de Sant Joan Baptista, solemne missa, l’Arxiconfraria del Sant Crist 
de la Creu oferirà el Ciri Pasqual.

ABRIL  DILLUNS, 8

20h. Presentació del Ciri Pasqual i programa de la Reial Congregació de la Puríssima 
Sang de N.S.J. a la galeria d’art Anquin’s.

ABRIL  DIMECRES DE PASSIÓ, 10

20h. Conferència organitzada per la Confraria La Salle Reus, a càrrec de Salvador Palo-
mar Abadia, etnòleg i dinamitzador cultural, membre fundador de l’entitat reusenca Car-
rutxa, sota el títol “Costums populars a l’entorn de la Setmana Santa”, a la Sala de 
conferències del col·legi La Salle Reus.

ABRIL  DIVENDRES DE DOLORS, 12

20h. A la sala de l’Auditori del Palau Bofarull de la Diputació de Tarragona, Pregó 
de la Setmana Santa de Reus, a càrrec del Dr. Francesc Pardo i Camps, Doctor 
en Medicina, Exregidor de l’Ajuntament de Reus i Exclavari de la RCPSNSJ de Reus. 
Organitza la Reial Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J.
19:30h. Solemne Viacrucis pels Carrers del Barri Montserrat de Reus. 
Hi sortirà el Sant Crist del Barri portat per portants de la Confraria de la Verònica de 
Reus i la Pietat del Barri. Amb la participació de l’Agrupació Musical la Verònica. Or-
ganitza Confraria de Sant Bernat Calbó i amb la col·laboració de la Confraria de la 
Verònica.

ABRIL  DISSABTE DE PASSIÓ, 13

17:30h. Sortida des de la parròquia de Sant Joan de les bandes participants a la V 
Trobada de Bandes que es durà a terme pels carrers del centre de la ciutat. Organit-
zada per l’Arxiconfraria del Sant Crist de la Creu. 
18:30h. Organitzada per la Confraria de Sant Bernat Calbó, conferència sobre 
“La Pasqua Jueva”, a càrrec de la Dra. Isabel Miro. A la Parroquia de Santa Bernat 
Calbó.

ABRIL  DIUMENGE DE RAMS, 14

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. Trasllat, organitzat per l’Arxiconfraria del Sant Crist de la Creu, de la 
venerada imatge del Sant Crist de la Creu al jardí de les Germanetes dels Pobres. 
La portadora de l’estendard serà la Sra. Montserrat Arbós i com a cordonistes la Sra. 
Teresa Estradera i la Sra. Rosa Jorba. Acompanyada per la Confraria de Sant Josep i 
Sant Jaume amb la Creu dels Improperis, els Armats de la R.C.P.S. de N.S.J. i la banda 
de cornetes i tambors Rosa de Reus, per tal de dur a terme un Viacrucis. En acabar 
l’acte la imatge del Sant Crist serà retornada a la parròquia de Sant Joan Baptista.
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 presenta-
ció del cartell de la Processó del Silenci.

ABRIL  DILLUNS SANT, 15

De 10h. a 13h. i de 16h. a 20h. Visita i 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, projecció del documental “Hereus d’un Cardenal 
Proscrit”, dirigit per Llúcia Oliva i té com a fil argumental la vida del  Cardenal Vidal i 
Barraquer, organitza la Reial Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J.

ABRIL  DIMARTS SANT, 16

De 10h. a 13h. i de 16h. a 20h. Visita i 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.

SOLEMNE PROCESSÓ DE L’AMARGURA

20:15h. Coorganitzada per la Confraria de Sant Tomàs d’Aquino, els Estudiants, 
i la Confraria de la Verge de l’Amargura, amb la participació dels Armats de la Reial 
Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J. Hi assistiran com a convidats els Timba-
lers de calanda, amb una representació de la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazare-
no 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.
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Participants: Podran participar en aquest concurs qualsevol perso-
na, 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’ori-
ginalitat 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’ad-
metran 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:

agrupaciosetmanasanta@gmail.com

VIII CONCURS FOTOGRÀFIC

REUS 2019de
SETMANA SANTAde

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

ABRIL  DIMECRES SANT, 17

De les 9h. a les 13h. i de les 16h a les 20h. A la par-
ròquia 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 i 
el Monument del Santíssim.
De 10h. a 13h. i de 16h. a 20h. Visita i 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.
De les 17h. a les 22h. Al temple de la Reial Congregació de la Pu-
ríssima 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 pel Fossar Vell a la Prioral de Sant Pere, cante 
de saetas. Recorregut: sortirà del Temple de la Puríssima Sang i continuarà pel ra-
val 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.

SOLEMNE PROCESSÓ PENITENCIAL

20:30h. Organitzada per la Germandat de Sant Josep Obrer amb la participa-
ció 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 banda de cornetes i 
timbals Verge de Misericòrdia. Enguany, excepcionalment, hi participarà el pas de la 
Confraria de la Verònica en motiu del seu 70è aniversari juntament amb l’Agrupació 
Musical La Verònica i amb tots aquells confrares que vulguin acompanyar la Verònica. 
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 par-
ròquia de Sant Josep Obrer amb una pregària.

ABRIL  DIJOUS SANT, 18 

De les 9h. a les 13h. 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 i el Monument del Santíssim.
De 10h. a 19h. Visita i 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.
A partir de les 10h. fins a les 22:45h. Al temple de la Reial Congregació de la Puríssima 
Sang, visita, adoració i ofrenes a la Venerada Imatge del Sant Crist de la Sang, 
a les 20h. oficis.

SOLEMNE PROCESSÓ DEL SILENCI

23h. Organitzada per la Confraria de Nostre Pare Jesús del Calvari, amb la parti-
cipació 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 Mi-
sericòrdia, 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. 

ABRIL  DIVENDRES SANT, 19 

7h. Solemne i Tradicional Viacrucis, centenari a la ciutat, organitzat per l’Ar-

xiconfraria 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, el misteris de l’Oració a l’Hort de la Confraria La Salle, Nostre 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’Agrupació 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 parròquia i 
la Confraria de Sant Bernat Calbó.
8:30h. 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.
10:45h. Exhibició i mostra de les diferents maniobres i “cadenes” de la Cohort Roma-
na a la plaça de la Puríssima Sang. Tot seguit homenatges de comiat.
Abans del trasllat del Sant Crist de la Sang a la prioral de Sant Pere, lectura de la Sentèn-
cia de Pilat a la porta del Temple de la Reial Congregació.
11:30h. Processó de l’Agonia amb el trasllat de la Venerada Imatge del Sant Crist 
de la Sang, des de la seva església titular fins a l’església prioral de Sant Pere pel recorregut 
tradicional. L’Escolania, el Cor Jove i la Capella de Cantors de la Reial Congregació de la 
PSNSJ 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, interpretaran el Credo i el Miserere. 
Durant l’entrada de la Venerable imatge del Sant Crist de la Sang es realitzarà el toc de 
silenci.
14:30h. Des de la prioral de Sant Pere, Processó de les Tres Gràcies amb el re-
torn en processó del Sant Crist de la Sang a la seva església titular pel recorregut tra-
dicional. En arribar-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 parti-
cipació de les disset congregacions, arxiconfraries, confraries i germandats 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’arribada del Misteri del Crist Jacent en el Sant Sepulcre al Temple de la Reial 
Congregació, adoració de la venerada imatge del Sant Crist de la Sang com a clo-
enda de la Solemne Processó del Sant Enterrament que es celebra a Reus des del segle XVI. 

ABRIL  DISSABTE SANT, 20

18:30h. Al Temple de la Reial Congregació de la Puríssima Sang, veneració i ofrena 
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, el Cor Jove i la Capella 
de Cantors de la Reial Congregació de la PSNSJ.

ABRIL  DIUMENGE DE RESURRECCIÓ, 21

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 Coronació del 
Senyor, que se celebra a la Reial Congregació des del 1565. Coronarà la nena Sofia 
Muntadas Giménez.


