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PROGRAMA D’ACTES OFICIAL DE LA SETMANA SANTA DE TARRAGONA 2021 
 

Acte Viacrucis de Quaresma de la Reial Germandat de Jesús de Natzarè 

Dia 
19 i 26 de febrer de 2021 
5, 12, 19 i 26 de març de 2021 

Hora 19.30 h Lloc Església de Sant Francesc 

Format 
 Presencial 

(Aforament: - pax) 
 Telemàtic 

(enregistrat) 
 Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

A les 19.30h se celebrarà la missa a l’església Parroquial de Sant Francesc d’Assís. Posteriorment, cap a les 
20.00h, es realitzaran els solemnes Viacrucis, presidits enguany pel petit Crist processional utilitzat en els oficis, 
acompanyat únicament pel seu portant, que anirà passant per les diferents estacions. Els germans i germanes 
assistents hauran d’anar sense la vesta reglamentària i seguiran l’acte des dels bancs. Es complirà amb 
l’aforament establert i se seguirà la normativa vigent. 

Observacions 

-El viacrucis del dia 5 de març de 2021 es realitzarà puntualment a les 19:00h, ja que serà retransmès pel 
canal Facebook de l'Arxiprestat de Tarragona. Posterioment se celebrarà la missa, a les 19:30h. 
Organitza: Reial Germandat de Jesús de Natzarè 

 
 
 

Acte Viacrucis de Quaresma de la Germandat de Nostre Pare Jesús de la Passió 

Dia 
21 i 28 de febrer de 2021 
7, 14, 21 i 28 de març de 2021 

Hora 19.00 h Lloc Església de Sant Joan 

Format 
 Presencial 

(Aforament: - pax) 
 Telemàtic 

(enregistrat) 
 Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Es realitzaran els solemnes Viacrucis.  

Observacions 

-Aforament segons instruccions PROCICAT vigents en la data de la celebració. 
Organitza: Germandat de Nostre Pare Jesús de la Passió 

 
 
 

Acte Publicació de la història de la Confraria de Sant Magí Màrtir de Barcelona. 

Dia 
Febrer i març de 2021 
(Quaresma) 

Hora  Lloc Facebook 

Format 
 Presencial 

(Aforament: - pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Publicació a la xarxa social Facebook des del principi de la Quaresma la història de la Confraria referida a la 
Setmana Santa tarragonina, és un treball cronològic amb documents fotografies i text. 
Durant la Setmana Santa també es podrà tornar a visionar el Viacrucis per aquest mitjà. 

Observacions 

Organitza: Confraria de Sant Magí Màrtir de Barcelona 
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Acte Presentació de l’opuscle de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona 

Dia 5/3/2021 Hora 20.00 h Lloc 
Seminari Tarraconense i Xarxes 
socials 

Format 
 Presencial 

(Aforament: 20 pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Presentació de l’opuscle anual de l’AASST per part de la Dra. Maria Jose Figueras, Rectora de la URV. 

Observacions 

-Es publicarà l’enllaç a les xarxes socials de l’AASST per poder fer-ne els seguiment mitjançant streaming. 
Posteriorment a l’acte es podrà visionar per TAC12. 
-L’aforament està restringit i amb invitació prèvia per part de l’AASST. 
Organitza: Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona 

 
 

Acte Taula rodona: La comunicació a les entitats de Setmana Santa 

Dia 6/3/2021 Hora 12.00 h Lloc 
Fòrum de la Colònia i Xarxes 
socials 

Format 
 Presencial 

(Aforament: 20 pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Taula rodona entorn la comunicació tant a nivell intern com extern de les entitats de Setmana Santa, 
conduïda pel periodista de Tarragona Ràdio Josep Suñé. 

Observacions 

-Les persones que desitgin participar-hi presencialment han de fer arribar un correu a l’adreça 
ssantatarragona@gmail.com, indicant les seves dades personal i de contacte. S’acceptaran les 15 primeres 
peticions. 
-Es publicarà l’enllaç a les xarxes socials de l’AASST per poder fer-ne els seguiment mitjançant streaming. 
-L’aforament està restringit i amb invitació prèvia per part de l’AASST. 

 
 

Acte Missa en record i sufragi als congregants difunts i presentació de l’opuscle de la Reial Congregació 
del Venerat Cos de Jesucrist en el Descendiment de la Creu 

Dia 6/3/2021 Hora 19.30 h Lloc Església de Sant Pau 

Format 
 Presencial 

(Aforament: - pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Santa Missa en record i sufragi dels congregants i familiars traspassats a la Casa del Pare. Desprès de la missa, i 
d’una manera informal i informativa, es presentarà l’opuscle de la Congregació a càrrec de la Sra. Anna Robert 
Fustero, redactora i cap de publicacions del Departament de Comunicació i Publicacions de l’Arquebisbat de 
Tarragona. 

Observacions 

-Aforament segons instruccions PROCICAT vigents en la data de la celebració. 
Organitza: Reial Congregació del Venerat Cos de Jesucrist en el Descendiment de la Creu 

 
  



 

AGRUPACIÓ D'ASSOCIACIONS 

DE SETMANA SANTA  

DE TARRAGONA 

Església de Sant Agustí, Rambla Vella 10 
43003 Tarragona 

info@ssantatarragona.org 
www.ssantatarragona.org 

 

Programa d’actes oficial de la Setmana Santa de Tarragona 2021 3 
 

 
 

Acte Conferència quaresmal 

Dia 12/3/2021 Hora 19.30 h Lloc Església de Sant Joan Baptista 

Format 
 Presencial 

(Aforament: - pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

La Sra. Ma Mercè Martorell i Comas, advocada, delegada a Tarragona de la Pontifícia Ordre del Sant Sepulcre 
de Jerusalem i sòcia de la Germandat, durà a terme una conferència amb el títol “Cristians de Terra Santa: la 
obra social de l’Ordre del Sant Sepulcre de Jerusalem”. 

Observacions 

-Aforament segons instruccions PROCICAT vigents en la data de la celebració. 
Organitza: Germandat del Nostre Pare Jesús de la Passió 

 
 
 

Acte Taula rodona: El so de la Setmana Santa de Tarragona 

Dia 13/3/2021 Hora 12.00 h Lloc Camp de Mart i Xarxes socials 

Format 
 Presencial 

(Aforament: 20 pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Taula rodona entorn un dels aspectes que en els darrers anys ha tingut gran rellevància i ha estat el 
catalitzador per al rejoveniment de la Setmana Santa, el seu so: timbals, bandes de música, gaites, sacs de 
gements, cornetes i un llarg etcètera de sons i agrupacions musicals que acompanyen els nostres passos, 
conduïda pel director de la Banda Unió Musical de Tarragona, el Sr. Jordi Masip. 

Observacions 

-Les persones que desitgin participar-hi presencialment han de fer arribar un correu a l’adreça 
ssantatarragona@gmail.com, indicant les seves dades personal i de contacte. S’acceptaran les 15 primeres 
peticions. 
-Es publicarà l’enllaç a les xarxes socials de l’AASST per poder fer-ne els seguiment mitjançant streaming. 
-L’aforament està restringit i amb invitació prèvia per part de l’AASST. 

 
 
 

Acte Presentació de l’opuscle número 27 (2020) de la Germandat del Sant Ecce Homo 

Dia 14/3/2021 Hora  Lloc Voltes del Circ Romà 

Format 
 Presencial 

(Aforament: - pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Presentació en format telemàtic de l’opuscle any 2020 numero 27 (no presentant per la suspensió dels actes 
per la pandèmia de la Covid-19). 
Presentador: Dr. Joaquin Ruiz de Arbulo, Catedràtic d’Arqueologia, Director 
del Departament d’Història i Història de l’Art de la URV de Tarragona. 

Observacions 

Organitza: Germandat del Sant Ecce Homo 
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Acte Conferència Quaresmal 

Dia 16/3/2021 Hora 19.30 h Lloc  

Format 
 Presencial 

(Aforament: - pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Conferència Quaresmal a càrrec de Mn. Josep Queraltó Serrano. 

Observacions 

Organitza: Associació La Salle Tarragona 

 
 

Acte Exposició patrimonial de la Germandat del Nostre Pare Jesús de la Passió 

Dia 18/3/2020 Hora 19.30 h Lloc Ateneu de Tarragona 

Format 
 Presencial 

(Aforament: - pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Mostra dels quadres elaborats per diversos autors que han estat utilitzats com a portada dels diferents 
opuscles de l’entitat., així com d’altres cartells elaborats per als actes de la Germandat, es podrà veure fins el 
dia 30 d’abril 

Observacions 

-Aforament segons instruccions PROCICAT vigents en la data de la celebració. 
Organitza: Germandat del Nostre Pare Jesús de la Passió 

 
 

Acte Presentación del opúsculo nº 26 de la Cofradía del Cristo del Buen Amor y Ntra. Sra. De la Amargura 
con San Juan Evangelista 

Dia 19/3/2021 Hora 19.00 h / 20.15 h Lloc Iglesia de San Nicolás de Bari 

Format 
 Presencial 

(Aforament: 30 pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Presentación de la revista nº 26 de la Cofradía del Cristo del Buen Amor a cargo de Montserrat Boada March 
y Maria Grau Alasà, jóvenes cofrades de la Semana Santa tarraconense y presentadoras del programa 
“Bandera Negra i Matraca” en Radio Ciutat de Tarragona. 

Observacions 

-Se realizarán dos pases, uno a las 19.00 h y otro a las 20.15 h el mismo día 19 de marzo de 2021. 
-Aforo: Será limitado y será necesaria inscripción previa para poder acceder al acto enviando correo electrónico 
a cristodelbuenamor@hotmail.com, indicando nombre completo y teléfono. 
Organitza: Cofradía del Cristo del Buen Amor y Ntra. Sra. de la Amargura con San Juan Evangelista 
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Acte Taula rodona: Els portants a espatlles de la Setmana Santa de Tarragona 

Dia 20/3/2021 Hora 12.00 h Lloc Pretori i Xarxes socials 

Format 
 Presencial 

(Aforament: 20 pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Diversos membres actius de les colles de portants dels misteris de Tarragona debatran sobre diversos 
aspectes com poden ser: assajos, salut i condició física, aspectes tècnics dels carrers de la ciutat,... conduïda 
per la Sra. Roser Marqués, periodista tarragonina que ha conduït la retransmissió de la Processó del Sant 
Enterrament els darrers anys. 

Observacions 

-Les persones que desitgin participar-hi presencialment han de fer arribar un correu a l’adreça 
ssantatarragona@gmail.com, indicant les seves dades personal i de contacte. S’acceptaran les 15 primeres 
peticions. 
-Es publicarà l’enllaç a les xarxes socials de l’AASST per poder fer-ne els seguiment mitjançant streaming. 
-L’aforament està restringit i amb invitació prèvia per part de l’AASST. 

 
 

Acte Presentació de l’opuscle 2021 de la Germandat del Nostre Pare Jesús de la Passió 

Dia 20/3/2021 Hora 18.30 h Lloc Església de Sant Joan 

Format 
 Presencial 

(Aforament: - pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Presentació de l’opuscle anual de l’entitat a càrrec del Sr. Josep Ma Cruset i Domènech, President del Port del 
Tarragona. També es presentarà el quadre de la portada d’aquesta edició.  

Observacions 

-Aforament segons instruccions PROCICAT vigents en la data de la celebració. 
Organitza: Germandat del Nostre Pare Jesús de la Passió 

 
 

Acte Missa en sufragi pels agremiats traspassats 

Dia 21/3/2021 Hora 11.00 h Lloc Església de Sant Llorenç 

Format 
 Presencial 

(Aforament: 40 pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Església de Sant Llorenç. Missa corresponent al diumenge de Quaresma en sufragi pels agremiats traspassats 
els dos últims anys presidida per Mn. Xavier Reñé. La missa anirà acompanyada per una representació de la 
coral L’Àncora en acabar la mateixa hi haurà un petit concert de Setmana Santa. Durant la celebració estarà 
exposada la Relíquia de Sant Llàtzer datada el segle XV. 
Acompanyarà l’acte la Coral l’Àncora interpretant algunes de les seves peces. 

Observacions 

-Aforament segons instruccions PROCICAT vigents en la data de la celebració. 
Organitza: Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre 
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Acte Presentació de l’opuscle de la Reial Germandat de Jesús de Natzarè 

Dia 23/3/2021 Hora 19.30 h Lloc 
Església de Sant Miquel 
del Pla 

Format 
 Presencial 

(Aforament: - pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Aquest any la presentació del programa de la Germandat de Jesús de Natzarè tractarà sobre el silenci. L’acte 
serà conduït per la Sra. Laura Casas i els conversadors que hi participaran seran: Jordi Bertran, Octavi Vilà (Abat 
de Poblet) i Joaquim Garrigosa. 

Observacions 

-Es podrà assistir presencialment amb aforament limitat, que es realitzarà per ordre de petició i a través del 
correu electrònic: natzarens@gmail.com. 
-L’enllaç per veure la retransmissió en directe es publicarà a la pàgina web de la Germandat. 
Organitza: Reial Germandat de Jesús de Natzarè 

 

Acte Presentació revista de l’Associació La Salle Tarragona 2020-21 

Dia 25/03/2021 Hora 20.00 h Lloc Església de Sant Agustí 

Format 
 Presencial 

(Aforament: - pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

El presentador de la revista serà Sr. Ferran Huidobro. 

Observacions 

Organitza: Associació La Salle Tarragona 

 

Acte Viacrucis de la Germandat del Sant Crist dels Gitanos 

Dia 25/3/2021 Hora 20.00 h Lloc Església de la Trinitat 

Format 
 Presencial 

(Aforament: - pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Viacrucis per l’interior de l’Església de La Trinitat, amb la creu de l’església sense intercanvi de portants. 

Observacions 

-Aforament segons instruccions PROCICAT vigents en la data de la celebració. 
Organitza: Germandat del Sant Crist dels Gitanos 

 

Acte Viacrucis del Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre per l’interior de l’església de Sant 
Llorenç 

Dia 26/3/2021 Hora 19.00 h Lloc Església de Sant Llorenç 

Format 
 Presencial 

(Aforament: 40 pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Viacrucis per l’interior de l’Església, presidit pel Sant Crist de la Pietat i oficiat per Mn. Xavier Reñé.  

Observacions 

-Aforament segons instruccions PROCICAT vigents en la data de la celebració. 
Organitza: Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre 
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Acte El pregó de la Setmana Santa de Tarragona 

Dia 27/3/2021 Hora 12.00 h Lloc Circ Romà i Xarxes socials 

Format 
 Presencial 

(Aforament: 20 pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

El tradicional pregó de la Setmana Santa de Tarragona el realitzarà el Dr. Jordi Sentís Masllorenç, metge i 
apassionat de les tradicions tarragonines. 

Observacions 

-Es publicarà l’enllaç a les xarxes socials de l’AASST per poder fer-ne els seguiment mitjançant streaming. 
Posteriorment a l’acte es podrà visionar per TAC12. 
-L’aforament està restringit i amb invitació prèvia per part de l’AASST. 
Organitza: Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona 

 
 
 

Acte Solemne Vía crucis de la Cofradía del Cristo del Buen Amor y Ntra. Sra. De la Amargura con San Juan 
Evangelista 

Dia 27/3/2021 Hora 18.30 h Lloc Església de Sant Joan Baptista 

Format 
 Presencial 

(Aforament: 80 pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Solemne Vía Crucis en el interior de la Parroquia de Sant Joan Baptista de Tarragona. 

Observacions 

-Aforo: Será limitado y será necesaria inscripción previa para poder acceder al acto enviando correo electrónico 
a cristodelbuenamor@hotmail.com, indicando nombre completo y teléfono. 
Organitza: Cofradía del Cristo del Buen Amor y Ntra. Sra. de la Amargura con San Juan Evangelista 

 
 

 
  

Acte Benedicció de palmes, palmons i rams. Eucaristia. 

Dia 28/3/2021 Hora 11.00 h Lloc Catedral de Tarragona 

Format 
 Presencial 

(Aforament: 300 pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Solemne benedicció de palmes, palmons i rams a l’interior de la Catedral.  L’Excm. i Rvdm. Dr. Joan Planellas, 
Arquebisbe de Tarragona, presidirà l’acte i els ministres seran les úniques persones que es desplaçaran pel 
temple. La resta de persones romandrà al lloc assignat. 

Observacions 

-Aforament segons instruccions del PROCICAT vigents a la data de celebració. 
Organitza: Capítol de la Catedral  



 

AGRUPACIÓ D'ASSOCIACIONS 

DE SETMANA SANTA  

DE TARRAGONA 

Església de Sant Agustí, Rambla Vella 10 
43003 Tarragona 

info@ssantatarragona.org 
www.ssantatarragona.org 

 

Programa d’actes oficial de la Setmana Santa de Tarragona 2021 8 
 

 
 

 
 

 
 
 

Acte Missa en sufragi als germans traspassats i Viacrucis de Dimarts Sant  

Dia 30/3/2021 Hora 19.30 h Lloc Església de Sant Francesc 

Format 
 Presencial 

(Aforament: - pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Aquest any se celebrarà la missa en sufragi als germans traspassats durant l’any 2020, a la parròquia de Sant 
Francesc d’Assís a les 19:30h, posteriorment es realitzarà el tradicional viacrucis a l’interior de l’església. 

Observacions 

-Aforament segons instruccions PROCICAT vigents en la data de la celebració. 
Organitza: Reial Germandat de Jesús de Natzarè 

 
  

Acte Missa crismal 

Dia 29/3/2021 Hora 10.30 h Lloc Catedral de Tarragona 

Format 
 Presencial 

(Aforament: 300 pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Tradicional missa crismal que es portarà a terme a la Catedral de Tarragona, presidida per l’Excm. i Rvdm. Dr. 
Joan Planellas, Arquebisbe de Tarragona. 

Observacions 

-Aforament segons instruccions del PROCICAT vigents a la data de celebració. 
Organitza: Capítol de la Catedral  

Acte Missa i Viacrucis de Dilluns Sant 

Dia 29/3/2021 Hora 19.00 h Lloc Església de Sant Pau 

Format 
 Presencial 

(Aforament: ? pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Missa difunts de les tres Confraries i tot seguit Viacrucis per l’interior de l’Església de Sant Pau 

Observacions 

-Aforament segons instruccions del PROCICAT vigents a la data de celebració. 
-Representants de les 3 confraries amb vesta i cucurulla. 
Organitza: Confraria de Sant Magí Màrtir de Barcelona, Congregació del Venerat Cos de Jesucrist en el 
Descendiment de la Creu i l’Associació La Salle de Tarragona 
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Acte Res del Rosari del Dolor i viacrucis  

Dia 31/3/2021 Hora 19.00 h Lloc Església de Sant Joan 

Format 
 Presencial 

(Aforament: - pax) 
 Telemàtic 

(enregistrat) 
 Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Es realitzarà el Res del Rosari del Dolor i posteriorment és realitzarà el Viacrucis per l’interior de l’església. 

Observacions 

-Aforament segons instruccions PROCICAT vigents en la data de la celebració. 
Organitza: Germandat de Nostre Pare Jesús de la Passió 

 

Acte Els passos del Gremi de Marejants 

Dia Març 2021 Hora  Lloc Xarxes socials 

Format 
 Presencial 

(Aforament: - pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

A partir de diversos elements audiovisuals es podrà copsar i entendre que representen els conjunts 
escultòrics dels misteris de l’entitat, així com els seus detalls més destacables i aspectes històrics rellevants. 

Observacions 

Organitza: Gremi de Marejants 

 

Acte La gent del Gremi de Marejants 

Dia Març 2021 Hora  Lloc Xarxes socials 

Format 
 Presencial 

(Aforament: - pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Es portaran a terme un seguit de converses entre membres dels diversos col·lectius que formen el Gremi de 
Marejants, en els qual s’exposaran vivències pròpies i de l’entitat. 

Observacions 

Organitza: Gremi de Marejants 

 

Acte Presentació de l’audiovisual “Fe, sentiment i tradició”, i de la pàgina web de l’entitat 

Dia Març 2021 Hora  Lloc Xarxes socials 

Format 
 Presencial 

(Aforament: - pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Presentació de la peça audiovisual  "Enyorança de passió, sentiment i tradició" fent un paral•lelisme d'anys 
passats amb la trista situació en la que ens trobem aquest any a causa de la pandèmia, donant un missatge 
esperançador. 
Es realitzarà telemàticament fent una presentació inicial en directe a través de Facebook i Instagram, per 
posteriorment penjar el vídeo a les xarxes socials. 

Observacions 

-Possiblement es pugui visualitzar a través de TAC12. 
Organitza: Associació del Pas de la Presa de Jesús 
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Acte Entrevistes de Setmana Santa, parlem-ne. 

Dia Març i abril 2021 Hora  Lloc Xarxes socials 

Format 
 Presencial 

(Aforament: - pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Entrevistes a diferents persones relacionades amb el món de la Setmana Santa a través de la plataforma 
d'Instagram. Es farà partícip a tothom ja que, dies abans, qualsevol persona interessada podrà enviar 
preguntes que vulguin fer a la persona entrevistada. 

Observacions 

Organitza: Associació del Pas de la Presa de Jesús 

 

Acte Espai de pregària i reflexió de la Reial Germandat de Jesús de Natzarè 

Dia 1/4/2021 Hora  Lloc Església de Sant Miquel del Pla 

Format 
 Presencial 

(Aforament: - pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

L’església de Sant Miquel del Pla estarà habilitada com espai de pregària i reflexió en un ambient íntim de 
recolliment que convidi a la meditació. L’església restarà oberta fins al moment de la celebració de la Vetlla a 
la parròquia de Sant Francesc d’Assís. 

Observacions 

-Aforament segons instruccions PROCICAT vigents en la data de la celebració. 
Organitza: Reial Germandat de Jesús de Natzarè 

 

Acte Celebració del Sant Sopar de Nostre Senyor Jesucrist del Gremi de Pagesos 

Dia 1/4/2021 Hora 18.00 h Lloc Església de Sant Llorenç 

Format 
 Presencial 

(Aforament: 40 pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Celebració del Sant Sopar de Nostre Senyor Jesucrist oficiada pel nostre consiliari Mossèn Xavier Reñé.  
Els Armats del Gremi faran acatament i custòdia del Santíssim Monument.   
Fins les 21.00 hores l’església romandrà oberta per a l’adoració. 

Observacions 

-Aforament segons instruccions PROCICAT vigents en la data de la celebració. 
Organitza: Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre 

 

Acte Missa de la Cena del Senyor 

Dia 1/4/2021 Hora 20.00 h Lloc Catedral de Tarragona 

Format 
 Presencial 

(Aforament: 300 pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Missa de la Cena del Senyor que presidirà l’ l’Excm. i Rvdm. Dr. Joan Planellas, Arquebisbe de Tarragona. 

Observacions 

-Aforament segons instruccions del PROCICAT vigents a la data de celebració. 
Organitza: Capítol de la Catedral  
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Acte Actes litúrgics a l’Església de Natzaret 

Dia 1 i 2 d’abril de 2021 Hora  Lloc Església de la Sang 

Format 
 Presencial 

(Aforament: - pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

 

Observacions 

-Aforament segons instruccions PROCICAT vigents en la data de la celebració. 
Organitza: Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist i Congregació de les 
Senyores de la Soledat 

 

Acte VII Marxa de la Farigola 

Dia 2/4/2021 Hora 9.00 h Lloc Església de Sant Llorenç 

Format 
 Presencial 

(Aforament: 40 pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Informació del recorregut a totes aquelles persones que ho sol·licitin. Els participants mantindran en tot 
moment la distància de seguretat i faran ús de la mascareta, gel hidroalcohòlic a les mans.  

Observacions 

-Participants: Grups individuals per bombolles de convivència. 
-Aforament segons instruccions PROCICAT vigents en la data de la celebració. 
Organitza: Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre 

 

 

Acte Viacrucis a l’Església de Sant Joan 

Dia 2/4/2021 Hora 10.00 h Lloc Església de Sant Joan 

Format 
 Presencial 

(Aforament: - pax) 
 Telemàtic 

(enregistrat) 
 Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Viacrucis que ja ha esdevingut un dels actes més originals de la nostra Setmana Santa, on diferents membres 
de la Germandat de Nostre Pare Jesús de la Passió representen diversos personatges de la passió i mort de 
Jesús. 

Observacions 

-Aforament segons instruccions PROCICAT vigents en la data de la celebració. 
Organitza: Germandat de Nostre Pare Jesús de la Passió 

Acte Ofici de lectura 

Dia 2/4/2021 Hora 10.00 h Lloc Catedral de Tarragona 

Format 
 Presencial 

(Aforament: 300 pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Ofici de lectura que presidirà l’ l’Excm. i Rvdm. Dr. Joan Planellas, Arquebisbe de Tarragona. 

Observacions 

-Aforament segons instruccions del PROCICAT vigents a la data de celebració. 
Organitza: Capítol de la Catedral  
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Acte Ofici de Divendres Sant i benedicció de la farigola 

Dia 2/4/2021 Hora 11.00 h Lloc Església de Sant Llorenç 

Format 
 Presencial 

(Aforament: 40 pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Ofici propi de Divendres Sant i benedicció de la farigola recollida a càrrec de Mossèn Xavier Reñé.  
Repartiment de la farigola entre els assistents 

Observacions 

-Aforament segons instruccions PROCICAT vigents en la data de la celebració. 
Organitza: Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre 

 
 
 

Acte Les 7 Paraules 

Dia 2/4/2021 Hora 12.30 h Lloc  

Format 
 Presencial 

(Aforament: - pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Reflexions sobre les 7 Paraules de Jesucrist a la Creu 

Observacions 

-Reflexionen: Un Prevere, un Germà de La Salle, un pare d’alumne, un antic alumne, un professor, una 
congregant de ‘La Soledat’ i un membre de la Confraria de Sant Magí.  
Organitza: Associació La Salle Tarragona 

 
 

 

Acte Portes obertes a l’Església de la Trinitat 

Dia 2/4/2021 Hora 13.00 h Lloc Església de la Trinitat 

Format 
 Presencial 

(Aforament: - pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Visita a l’església seu de l’entitat on es podrà venerar el Sant Crist dels Gitanos. 

Observacions 

-L’església romandrà oberta fins al vespre. 
-Aforament segons instruccions PROCICAT vigents en la data de la celebració. 

Acte Celebració litúrgica de la Mort del Senyor 

Dia 2/4/2021 Hora 20.00 h Lloc Catedral de Tarragona 

Format 
 Presencial 

(Aforament: 300 pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Celebració litúrgica de la Mort del Senyor que presidirà l’ l’Excm. i Rvdm. Dr. Joan Planellas, Arquebisbe de 
Tarragona. 

Observacions 

-Aforament segons instruccions del PROCICAT vigents a la data de celebració. 
Organitza: Capítol de la Catedral  
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Organitza: Germandat del Sant Crist dels Gitanos 
 

 

Acte Portes obertes de l’església per venerar el Sant Crist del Gremi de Pagesos 

Dia 2/4/2021 Hora A determinar Lloc Església de Sant Llorenç 

Format 
 Presencial 

(Aforament: 40 pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Portes obertes de l’església per venerar el Sant Crist del Gremi. Hi haurà exposat el mantell d’espelmes davant 
l’altar.  

Observacions 

-Aforament segons instruccions PROCICAT vigents en la data de la celebració. 
Organitza: Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre 

 

 

Acte La Corona Dolorosa 

Dia 3/4/2021 Hora 12.00 h Lloc Catedral de Tarragona 

Format 
 Presencial 

(Aforament: - pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Acte litúrgic tradicional de la Corona Dolorosa. 

Observacions 

-Aforament segons instruccions PROCICAT vigents en la data de la celebració. 
Organitza: Congregació de les Senyores de la Soledat 

 

Acte Via crucis a la Catedral 

Dia 2/4/2021 Hora 19.00 h Lloc Catedral de Tarragona 

Format 
 Presencial 

(Aforament: 300 pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Viacrucis que presidirà l’ l’Excm. i Rvdm. Dr. Joan Planellas, Arquebisbe de Tarragona. 

Observacions 

-Aforament segons instruccions del PROCICAT vigents a la data de celebració. 
Organitza: --- 

Acte Ofici de lectura 

Dia 3/4/2021 Hora 10.00 h Lloc Catedral de Tarragona 

Format 
 Presencial 

(Aforament: 300 pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Ofici de lectura que presidirà l’ l’Excm. i Rvdm. Dr. Joan Planellas, Arquebisbe de Tarragona. 

Observacions 

-Aforament segons instruccions del PROCICAT vigents a la data de celebració. 
Organitza: Capítol de la Catedral  
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Acte Taula rodona: Per què participo a la Setmana Santa de Tarragona? 

Dia 10/4/2021 Hora 12.00 h Lloc Museu Bíblic i Xarxes socials 

Format 
 Presencial 

(Aforament: 20 pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Moltes són les motivacions per participar a la nostra Setmana Santa, d’elles en farem un debat conduït per un 
expert de la nostra ciutat en aquesta temàtica on conflueix tradició, cultura i fe, el Dr. Andreu Muñoz Melgar. 

Observacions 

-Les persones que desitgin participar-hi presencialment han de fer arribar un correu a l’adreça 
ssantatarragona@gmail.com, indicant les seves dades personal i de contacte. S’acceptaran les 15 primeres 
peticions. 
-Es publicarà l’enllaç a les xarxes socials de l’AASST per poder fer-ne els seguiment mitjançant streaming. 
-L’aforament està restringit i amb invitació prèvia per part de l’AASST. 

 

Acte Concert de Pasqua “Cor de Cambra In Crescendo” 

Dia Abril Hora  Lloc Església de la Sang 

Format 
 Presencial 

(Aforament: - pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

 

Observacions 

-Aforament segons instruccions PROCICAT vigents en la data de la celebració. 
Organitza: Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist 

Acte Vetlla Pasqual 

Dia 3/4/2021 Hora 20.00 h Lloc Catedral de Tarragona 

Format 
 Presencial 

(Aforament: 300 pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Vetlla Pasqual que presidirà l’ l’Excm. i Rvdm. Dr. Joan Planellas, Arquebisbe de Tarragona. 

Observacions 

-Aforament segons instruccions del PROCICAT vigents a la data de celebració. 
Organitza: Capítol de la Catedral  

Acte Missa pontifical 

Dia 4/4/2021 Hora 11.00 h Lloc Catedral de Tarragona 

Format 
 Presencial 

(Aforament: 300 pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Missa pontifical que presidirà l’ l’Excm. i Rvdm. Dr. Joan Planellas, Arquebisbe de Tarragona. 

Observacions 

-Aforament segons instruccions del PROCICAT vigents a la data de celebració. 
Organitza: Capítol de la Catedral 
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Acte Conferència “ Les confraries de la Sang” 

Dia Maig Hora  Lloc Església de la Sang 

Format 
 Presencial 

(Aforament: - pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

 

Observacions 

-Aforament segons instruccions PROCICAT vigents en la data de la celebració. 
Organitza: Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist 

 

Acte Concert de Setmana Santa musica tradicional  “El Tecler” 

Dia Juny Hora  Lloc Església de la Sang 

Format 
 Presencial 

(Aforament: - pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

 

Observacions 

-Aforament segons instruccions PROCICAT vigents en la data de la celebració. 
Organitza: Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist 

 

Acte Conferència “La joventut a les confraries” 

Dia Octubre Hora  Lloc Església de la Sang 

Format 
 Presencial 

(Aforament: - pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

 

Observacions 

-Aforament segons instruccions PROCICAT vigents en la data de la celebració. 
Organitza: Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist 

 

Acte Presentació del llibre “Gremi de Marejants, 700 anys d’història” 

Dia Desembre Hora  Lloc  

Format 
 Presencial 

(Aforament: - pax) 
 Telemàtic (enregistrat)  Telemàtic (emissió en directe) 

 

Descripció de l’acte 

Es presentarà el llibre “Gremi de Marejants, 700 anys d’història” en el que d’una manera sintètica i didàctica 
es podrà conèixer la història de l’entitat i la seva repercussió a la ciutat de Tarragona, concretament tot allò 
relacionat amb els oficis de la mar i el seu bagatge social i cultural. 
L’autor de la publicació serà Joan Carles Blanch i Torrebadell, historiador i il·lustrador. 

Observacions 

-Aforament segons instruccions PROCICAT vigents en la data de la celebració. 
Organitza: Gremi de Marejants. 
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Altres accions que es portaran a terme 
Diverses activitats que es portaran a terme durant els mesos de març i abril de 2021 organitzades per 
l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona conjuntament amb d’altres entitats de la ciutat. 
 
Mostra del patrimoni escultòric de la Setmana Santa de Tarragona 
Els dies 27 i 28 de març de 2021 i els dies 1, 2, 3 i 4 d’abril de 2021 es podran visitar de 10.00 h a 13.00 h i de 
16.00 h a 19.00 h les cinc esglésies que acullen els passos de Setmana Santa de Tarragona al llarg de l’any. 
Aquesta mostra es realitzarà als següents recintes: 

 Església de Sant Llorenç 

 Església de Sant Miquel del Pla 

 Església de Natzaret 

 Església de Sant Agustí 

 Església de Sant Nicolau de Bari (el dia 27 de març romandrà tancada i es podrà visitar el dia 31 de 
març de 2021). 

 
Imatges dels passos de Tarragona  
A diversos indrets de la ciutat de Tarragona per on es desenvolupen alguns dels actes de carrer de la Setmana 
Santa, es trobaran penjades a les façanes diverses lones amb les imatges de la Setmana Santa. Al portal o local 
jut sota de lona es podrà escanejar un codi QR on hi haurà algun tipus d’informació (història, anècdota, foto 
antiga, curiositat, ...) de la imatge que hi ha a la lona. 
 
La Ruta dels balcons 
Aprofitant la iniciativa de fa dos anys de la Reial Germandat de Jesús de Natzarè, s’editarà un fulletó que servirà 
de guia per a realitzar aquesta ruta, on hi haurà (per mitjà d’un codi QR) l’explicació de l’edifici o balcó que es 
troba referenciat. 
A poder ser s’organitzarà alguna ruta guiada per a grups reduïts amb l’impulsor d’aquesta iniciativa. 
 
El menjar de la Setmana Santa 
S’està treballant per establir una col·laboració amb l’AEHT de Tarragona i ESPIMSA per portar a terme unes 
jornades on alguns establiments serviran plats típics de la Setmana Santa de Tarragona. Alhora s’enregistraran 
in situ algunes receptes (màxim 5) que es publicaran a les xarxes socials de l’AASST. 
(Pendent de confirmació) 
 
El comerç de Tarragona i la Setmana Santa 
Amb col·laboració amb la Via T, es realitzaran algunes accions de dinamització del comerç a través de motius 
setmanasanters que podran ser des de decoració d’aparadors, un quiz de la Setmana Santa, etc.  
(Pendent de confirmació) 
 
Càpsula divulgativa 
S’enregistrarà un audiovisual produït per Kamaleon (entitat que va realitzar també les càpsules per Sant Magí 
i Santa Tecla) que ens aproparà algun aspecte dels “pocs coneguts” sobre les entitats de la Setmana Santa de 
Tarragona. 
Es podrà visualitzar a través de les xarxes socials de l’AASST i per TAC12. 
 

IMPORTANT: 
Algunes de les activitats que figuren en aquest programa d’actes poden modificar-se o anul·lar-se depenent 
de la situació epidemiològica i dels recursos econòmics que disposa l’AASST. 
Així com introduir-ne d’altres que encara no poden estar definides fruït de la situació pandèmica actual. 

Nota: Aquest programa s’ha tancat en data 3 de març de 2021. 


