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COMISSIÓ DE SETMANA SANTA
NORMATIVA GENERAL D’ACTUACIÓ
SETMANA SANTA 2018
VIA CRUCIS DE DILLUNS SANT I PROCESSONS
DE DIMECRES I DIVENDRES SANTS
A fi de millorar cada any més l'organització de la nostra participació en el VIACRUCIS de dilluns Sant i
en les PROCESSONS de dimecres i de divendres Sants, que es realitzen a la ciutat de Tarragona, us
preguem que tingueu en compte la següent normativa :
COM A NORMA GENERAL DE RIGORÓS COMPLIMENT EN TOTS ELS ACTES
¡¡ PROHIBIT TOTALMENT DUR CALÇAT ESPORTIU !!
CAL DUR CALÇAT I MITJONS FOSCOS (MARRÓ O NEGRE)
A/ Viacrucis de Dilluns Sant (26 de març).
Sortirà de l’Ermita del Portal del Carro, Sant Magí, a les
20:00 hores aproximadament, amb el recorregut següent:
Sant Pau, Pla de Palau, Carrer del Claustre, Pla de la Seu,
Nou Patriarca, Pescateries velles, Plaça Sant Antoni,
Descalços, Arc de Sant Llorenç, Portal del Carro. Abans, a
19:00 hores, té lloc la celebració litúrgica corresponent, a la
mateixa església, a la qual t’hi convidem expressament.
Recollida de ciris 20 minuts abans a Sant Magí.
Cal anar amb vesta (amb gorga o cucurulla i guants blancs i
no s’estenen les cues). Cal recollir abans el blandó o atxa. És
molt important, sobretot, la teva assistència. Acompanyarem
el nostre pas “Crist de les 7 Paraules”. Aquest acte està
organitzat conjuntament per les entitats de la Reial
Congregació del Venerable Cos de Jesucrist en el
Descendiment de la Creu, la Il·lustre Confraria de Sant Magí
Màrtir i l’Associació La Salle.
B/ Processó del Dolor (28 de març).
A les 19:30 hores aproximadament surt la Processó des de l'església parroquial de Sant Joan Baptista.
Prèviament s'haurà resat el Rosari. A les 7 de tarda s'ha de recollir el blandó, a la plaça de la Mitja
Lluna, que és a on es formen les files de La Salle. No s'han d'estendre les cues. Hem d'anar amb vesta.
Acompanyarem el nostre Pas “L’oració de Jesús a l’Hort”. Cal la teva assistència.
C/ Processó del Sant Enterrament (30 de març).
1.- L'acte de la recollida dels passos comença a les 16:00 h. de la tarda del Divendres Sant, quan els armats
inicien la desfilada després de les seves tradicionals i protocol·làries salutacions. A la Rambla Vella a la
Capçalera del Circ Romà. Acompanyarem els nostres passos fins a la plaça del Rei. Us hi convidem molt
especialment, ja que és necessària una mínima assistència d’acompanyament dels dos passos fins a la plaça
del Rei.
2.- La uniformitat és, ja ho saps, obligada per les confraries i associacions que participen a la Processó. Has
de tenir en compte que els nois i les noies que acompanyen el pas de “L’oració de Jesús a l’Hort” han de

portar la vesta amb gorga, guants blancs i medalla (la medalla anirà agafada amb una agulla per darrera, de
manera que no es giri). Els acompanyants del pas “Vetlleu i pregueu” porten, en lloc de la gorga, la
cucurulla. Es prega que es porti calçat negre, mitjons foscos i guants blancs (mai calçat esportiu). El
cordó penja sempre del costat contrari a la mà en què portes el ciri. Atenció, la vesta no ha d’anar curta,
la mida correcte és arran de sabates.
3.- La cua és peça també "de reglament" i serveix per marcar la distància d'un a l'altre en les corresponents
fileres. Cadascú és responsable de deixar un metre aproximadament entre la cua del de el de davant i
ell mateix.
4.- Les atxes són per als qui porten cucurulla i per a aquells qui, encara que no la portin, són ja més "grans".
Els nois i les noies més joves cal que portin blandó.
5.- Tant les atxes com els blandons no són de cera. Tenen incorporat un dipòsit de combustible, que va
cremant la metxa. La manera de portar-los és agafant-los amb la mà que dóna a la part interior de les
fileres, de manera que guardi equilibri i amb una molt poca inclinació, ja que podria vessar el combustible.
6.- Cal respectar l'arribada a la plaça del Rei, un cop finalitzada la processó, on s'ha de tornar el ciri. Es
prega als pares dels més menuts que esperin recollir els seus fills dins la mateixa plaça, no a l'entrada, ni
abans. Molta cura a entorpir l'arribada de les altres confraries, i precaució amb els passos que pugen amb
certa velocitat!.
7.- La sortida de la processó serà a les 19:30 h. en punt. En conseqüència, nosaltres, que anem els
segons, ens trobarem, les cucurulles davant el Museu Arqueològic i els que duen la gorga, al carrer lateral a
aquesta mateixa hora, preparats per organitzar-nos. Prèviament s'haurà recollit l'atxa o el blandó,
segons correspongui per edat, a la porta del Museu Nacional Arqueològic, on tenim els passos. És molt
important la teva puntualitat. Les atxes i ciris es començaran a donar a les 18:45 hores a la Placeta dels
Angels a on formen nosaltres les files (NO al Museu Nacional Arqueològic de la Plaça del Rei, que
era el lloc habitual).

Quatre coses més:
Voldríem mentalitzar als pares en referència als fills menuts. La processó és molt llarga i no tots els infants
aguanten regularment i sense problemes el seu recorregut. Hem de dir-vos que, per raons organitzatives i
de seguretat, no es permetrà la retirada de cap infant abans d’acabar la processó. Caldria, doncs, que
reflexionéssiu al respecte i, si el nen o nena són massa petits, permeteu que assisteixin dilluns i dimecres,
fins i tot a la recollida del divendres i no ho féu a la processó del Sant Enterrament. Us agraïm molt la
vostra comprensió i col·laboració en aquest sentit.
Cal afegir que, en tot moment, s'ha d'atendre les instruccions dels i les arrengladors/es, que són les
persones responsables de l'organització. Si tens algun problema, els ho fas saber, ja que són els qui et
podran ajudar.
Durant els dies previs a divendres, la resta de Confraries de la Setmana Santa Tarragonina celebren els seus
propis viacrucis i processons. Hi som convidats expressament. Així, si voleu anar-hi (amb vesta) hi sereu
benvinguts.
Volem recordar que cal tornar la vesta immediatament en reprendre el curs. Si el pròxim any vols utilitzar
la mateixa, posa el teu nom a la caixa. També recordeu que la vesta s'ha de tornar neta abans del 27
d’abril al propi col·legi (Pavelló de Direcció).

Un any més, gràcies a tots per la vostra col·laboració!

