
Quaresma i Setmana Santa 2020
TOTS ELS DIVENDRES DE QUARESMA

20:15h. Viacrucis per l’interior de la parròquia de Sant Bernat Calvó, organitzat per la 
Confraria de Sant Bernat Calvó.

TOTS ELS DIUMENGES DE QUARESMA
18:45h. Viacrucis organitzat per la Reial Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J. a 
l’interior del seu temple.
19h. Viacrucis per l’interior de la parròquia de Sant Joan amb la venerada imatge del 
Sant Crist, organitzat per la l’Arxiconfraria del Sant Crist de la Creu de la parròquia de 
Sant Joan.

26 de febrer DIMECRES DE CENDRA 

11h. A la sala de premsa de l’Ajuntament de Reus, presentació del cartell 
que il·lustrarà la Setmana Santa 2020 a càrrec de la regidora de promoció de ciutat, Sra. 
Montserrat Caelles; el regidor de cultura, Sr. Daniel Recasens i el president de l’Agrupació 
d’Associacions de Setmana Santa de Reus, Sr. Josep Domene. 

29 de febrer, DISSABTE

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, acte organitzat per l’Arxiconfraria 
del Sant Crist de la Creu. Acompanyarà el Sant Crist, l’estendard de l’Arxiconfraria,  portat 
per la Sra. Montserrat Jansa de la Confraria de Sant Tomàs d’Aquino, i els cordonistes, la 
Sra. Elena Chillida i el Sr. Josep M. Aluja. 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.

1 de març, DIUMENGE

11h. Al santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia, participació de la Confraria de 
Sant Josep i Sant Jaume a la celebració eucarística en commemoració del 69è aniver-
sari de la benedicció del pas del Sant Sopar.

2 de març, DILLUNS

19:30h. Organitzat per l’Arxiprestat de Reus, conferència “En món ple tam-
bé de bones notícies” a càrrec de Salvador Cardús Ros, sociòleg, periodista i escrip�
tor, a la sala d’actes del Centre de Lectura.

5 de març, DIJOUS
19h. A la Sala Noble del Palau Bofarull, organitzat per la Confraria La Verò�

nica de Reus, Acte inaugural del 150è aniversari de la mort de Sant Antoni 
M. Claret (1870-2020). Presentació dels “Goigs a Santa Verònica”, composi�
ció del mestre Josep Enric Peris, que seran interpretats per la soprano Sílvia Virgili, 
acompanyada de teclat i d’alumnes del Conservatori de la Diputació de Tarragona 
a Reus. Prèviament, M. Carme Bigorra i M.Josep Salvadó ens parlaran sobre “Art i 
Sentiment als Goigs de la Verònica”. En acabar l’acte es repartiran exemplars dels 
gojos a tots els assistents.

6 de març, DIVENDRES

20h. Inauguració, al Centre Cívic Llevant, de l’exposició de fotografies amb mo�
tiu de la vuitena edició del Concurs fotogràfic de Setmana Santa, i entrega de 
premis als participants. Organitzat per l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa 
de Reus.

7 de març, DISSABTE

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

8 de març, DIUMENGE

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.

11 de març, DIMECRES

20h. Al Centre d’Amics de Reus, conferència: “Alimentar el cor per enfortir la 
vida! ” a càrrec de Mn. Josep Mateu Guarro, Delegat Interdiocesà i Diocesà de Joventut, i rector 
de les parròquies de St. Jaume de Riudoms, de Sta. Caterina de Vinyols i els Arcs, i de Sant 
Llorenç de Botarell. Seguidament, presentació del programa de la Confraria de Sant Josep i 
Sant Jaume “Sant Sopar”.

12 de març, DIJOUS

20:15h. A la parròquia de Sant Joan Baptista, conferència “Convidats a ser feliços” 
a càrrec de Mn. Creu Saiz. Seguidament, presentació de l’opuscle de l’Arxiconfraria del Sant 
Crist de la Creu i del cartell oficial del Solemne i Tradicional Viacrucis Centenari de la ciutat de 
Reus que es realitza el Divendres Sant.

13 de març, DIVENDRES

19:30h. La Confraria de Sant Pere Apòstol organitza la conferència quaresmal “Els 
seguidors de Jesús” a càrrec de la Gna. Regina Goberna i Julià, monja benedictina del Mo�
nestir de Sant Benet de Montserrat, a l’església prioral de Sant Pere. En acabar la conferència 
es presentarà l’Opuscle de Setmana Santa de la Confraria i es repartirà entre els assistents. 

14 de març, DISSABTE

18:30h. A l’Orfeó Reusenc, projecció de la pel·lícula “Passió i mort de Jesús”, �r ca��r ca�
pítol de la sèrie LA BÍBLIA, dins del 8è Cicle de Cinema Religiós, organitzat per la Confraria 
Sant Tomàs d’Aquino “els Estudiants”. 
20h. A la capella de les Germanes Claretianes del Camí de Tarragona, missa en sufragi del 
confrares difunts de la Confraria de la Verònica de Reus. Durant la celebració s’obsequi�
arà a les Germanes Claretianes d’un reliquiari, que es beneirà i s’hi dipositarà la Venerable 
Relíquia del Pare Claret.

15 de març, DIUMENGE

11:30h. Organitzada per la Confraria de Sant Josep i Sant Jaume “Sant Sopar”, a la 
capella del Pare Manyanet, celebració de l’eucaristia i tradicional ofrena del Ciri Pas-
qual per part de la Confraria.

19  de març, DIJOUS

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”.
20:30h. Inauguració de l’Exposició VIII Opus Tessellatum “Armats 2019” 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. Romandrà oberta 
fins el 25 d’abril.

22 de març, DIUMENGE

11h. A la parròquia de Sant Josep Obrer, solemne eucaristia, renovació de Com�
promís i ofrena del Ciri Pasqual a la parròquia, per part de la Germandat de Sant Josep Obrer.

24 de març, DIMARTS

20h. Acte inaugural del 65è aniversari Confraria Sant Bernat Calvó a la par�
ròquia de Sant Bernat Calvó, amb la inauguració de l’exposició del 65è aniversari que restarà 
oberta fins al 14 d’abril.

26 de març, DIJOUS

19h. Organitzada per la Confraria La Verònica de Reus, al Centre cultural el Castell, 

conferència «La presència de la dona en el món jueu i en els “passos” de la passió» 
a càrrec de Josep M. Sabaté i Bosch, doctor en Història i Cronista Oficial de la Setmana Santa 
de Tarragona.

27 de març, DIVENDRES

20h. Conferència organitzada per la Confraria La Salle Reus, “Actes singulars de 
la Setmana Santa de Reus” a càrrec de Ferran Sugranyes, membre de Carrutxa i estudiós 
de les manifestacions de la religiositat popular, a la sala de conferències de l’escola La Salle 
Reus.
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 Sanga l’interior del temple de la Reial 
Congregació, que finalitzarà 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..

28 de març, DISSABTE

18h. Conferència Quaresmal organitzada per la Confraria Jesús de l’Amargura, a 
càrrec de Carlota Olesti Rayo, sota el títol “Quaresma, el camí cap a la Pasqua”a la sala 
parroquial de Sant Francesc d’Assís.

29 de març, DIUMENGE

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. Celebració de l’eucaristia d’acció de gràcies pel 65è Aniversari de la Fundació de 
la Confraria de Sant Bernat Calvó, a l’ofertori, ofrena del ciri pasqual a la comunitat parro�
quial i imposició de medalles als nous confrares.
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.
20h. A la parròquia de Sant Joan Baptista, solemne missa, l’Arxiconfraria del Sant Crist de la 
Creu oferirà el Ciri Pasqual.

30 de març, DILLUNS

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

1 d’abril, DIMECRES DE PASSIÓ

20h. A la sala parroquial de Sant Bernat Calvó, conferència, “65 Anys d’Història”, a 
càrrec del Sr. Enric Tricaz, organitzada per la Confraria de Sant Bernat Calvó.

3 d’abril, DIVENDRES DE DOLORS

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. Organitza Confraria de Sant 
Bernat Calvó i amb la col·laboració de la Confraria de la Verònica.
20h. A l’Auditori Higini Anglès del Palau Bofarull de la Diputació de Tarragona, Pregó de la 
Setmana Santa de Reus. Organitza la Reial Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J.

4 d’abril, DISSABTE

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

5 d’abril, DIUMENGE DE RAMS

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 venera�
da imatge del Sant Crist de la Creu al jardí de les Germanetes dels Pobres. Els por�
tadors de l’estendard seran els membres de la Confraria del Sagrat Cor de la parròquia 
de Sant Joan. 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 pre�
sentació del cartell de la Processó del Silenci.

6 d’abril, DILLUNS SANT

De 10h. a 13h. i de 16h. a 20h. Visita i ofrenes florals a la venerada imat�
ge 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.
20:00h. Al temple de la Puríssima Sang, concert de la banda Cornetas y Tambores 
Sones de Pasión, organitzat per la Reial Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J.

7 d’abril, DIMARTS SANT

De les 9h. a les 13h. i de les 16h a les 20h. A la parròquia de Sant Bernat 
Calvó visita i ofrena floral. 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 San�
tíssim.
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 Llança�
da 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 Con�
gregació de la Puríssima Sang de N.S.J. Hi assistiran com a convidats els Timbalers 
de Calanda, 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 Pu�
ríssima 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 de 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.

8 d’abril, DIMECRES SANT

De les 9h. a les 13h. i de les 16h a les 20h. A la parròquia de Sant Bernat 
Calvó visita i ofrena floral. 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 Llança�
da a la processó del Sant Enterrament del Divendres Sant.
De les 17h. a les 22h. Al temple de la Reial Congregació de la Puríssima Sang, visi-
ta, 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 de Nostre Pare Jesús del Calvari i la Verge del Calvari a les proces�



8:30h.Solemne Viacrucis, pels barris Fortuny i Juroca, organitzat per la parròquia i la 
Confraria de Sant Bernat Calvó.
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 Ger�
mandat de Sant Josep Obrer, amb la imatge del Sant Crist de l’Agonia.
10:45h. A la plaça de la Puríssima Sang, exhibició de la cohort romana dels Armats 
de la Reial Congregació de les diferents maniobres, cadenes i del Pas d’Armat típic, que 
s’executaran durant la Solemne Processó del Sant Enterrament.
11:25h. Lectura de la Sentència de Pilat a la porta del temple de la R.C.P.S.N.S.J. de Reus.
11:30h. Processó de l’Agonia amb el trasllat de la Venerada Imatge del Sant Crist de la 
Sang, portada per la Junta de Govern de la R.C.P.S.N.S.J. de Reus, des del seu temple titular 
fins a l’església prioral de Sant Pere pel recorregut tradicional. L’Escolania i la Capella de 
Cantors del Sant Crist de la Sang 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, cadascuna de les Set Paraules de Jesús a la Creu serà pre�
dicada per preveres de les parròquies de la ciutat de Reus. 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. En acabar, interpretaran el Credo i el Miserere. L’acte serà retransmès en directe per 
la LANOVA Ràdio (99.8 FM).
14:30h. Des de la prioral de Sant Pere, Processó de Tres Gràcies, amb el retorn de 
la Venerada Imatge del Sant Crist de la Sang, portada per la Junta de Govern de la 
R.C.P.S.N.S.J. de Reus, al seu temple titular, pel recorregut tradicional. En arribar�hi la 
Sagrada Imatge, es procedirà a l’emotiu, solemne i tradicional moment de demanar les 
Tres Gràcies al Diví Crucificat. Tot seguit, adoració de la Venerada Imatge del Sant 
Crist. L’acte serà retransmès en directe per Canal Reus TV, per la Xarxa de Televisions 
Locals de Catalunya i per Movistar+.

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

20h. Organitzada des de 1557 per la Reial Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J., amb 
la participació de Congregacions, Arxiconfraries, Confraries i Germandats de la Setmana 
Santa de Reus.
La processó surt de la prioral de Sant Pere a les 8 del vespre en punt, 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 finalment al temple de la 
Puríssima Sang.
Després de l’arribada del Misteri del Crist Jacent del Sant Sepulcre al seu temple titular, com 
a cloenda de la Solemne Processó del Sant Enterrament, que es celebra a Reus des del segle 
XVI, pregària i adoració de la Venerada Imatge del Sant Crist de la Sang.

11 d’abril, DISSABTE SANT

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’StabatMater 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.

12 d’abril, DIUMENGE DE RESURRECCIÓ

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 1565. Coronarà la 
nena Lucía Ontoso Bataller.
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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
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sons de Dijous i Divendres Sant. Així mateix, es podrà col·laborar a sufragar els ciris 
del Pas de la Verge.

SOLEMNE PROCESSÓ DEL PRENDIMENT

20:30h. Organitzada per les Confraries dels Sants Just i Pastor, Jesús de l’Amargura 
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 casa Navàs, des de el balcó principal, cante 
de saetas. 
Aquest any es canvia el recorregut de la processó: sortirà del 
temple de la Puríssima Sang,continuarà pel raval del Pallol, raval de Santa Anna, ca�
rrer Monterols, plaça del Mercadal, carrer Major, Fossar Vell, raval de Robuster i carrer 
Misericòrdia per acabar a la parròquia de Sant Francesc d’Assís.

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 banda de cornetes i timbals 
Verge de Misericòrdia i l’Agrupació Musical La Verònica.Enguany, excepcionalment, 
hi participarà el pas de la Confraria de La Salle. Tindrà el següent recorregut: 
sortirà de la parròquia de Sant Josep Obrer, Avda. Mas Abelló, rotonda de la 
Universitat i Avda. Mas Abelló, per acabara l’interior de la parròquia de Sant 
Josep Obrer amb una pregària.

9 d’abril, DIJOUS SANT 

De les 9h. a les 13h. A la parròquia de Sant Bernat Calvó visita i ofrena flo-
ral. 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

22h. Concentració i recollida d’atxes a la parròquia de St. Francesc d’Assís
23h.Sortida de la Solemne Processó del Silenci, que seguirà el següent itinerari: 
carrer Misericòrdia, raval de Robuster, carrer  del Fossar Vell, carrer Major, plaça del 
Mercadal, carrer Monterols, plaça de Prim, carrer Llovera, carrer de Prat de la Riba, 
per acabar amb una pregària a l’interior de la parròquia de Sant Joan Baptista.

10 d’abril, DIVENDRES SANT

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, el misteri 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’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 de cada any. 


