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La parròquia de Sant Martí ha rebut el suport de la societat civil per restaurar dos Misteris

Sant Celoni recupera la Processó 
del Silenci després de 35 anys

Sant Celoni

El 9 NOU

Després de més de 35 anys 
d’absència, torna l’emble-
màtica Processó del Silenci 
a Sant Celoni, aquest diven-
dres a les 9 del vespre, gràci-
es a l’impuls de la parròquia 
de Sant Martí. La tradició, 
que havia tingut molta ano-
menada al municipi, con-
sisteix a portar els Misteris 
de la Passió del Senyor per 
carrers amb un gran silenci 

de fons, només trencat per la 
música tradicional de Setma-
na Santa, que interpretarà la 
colla de grallers i timbalers 
dels Geganters i Diables de 
Sant Celoni.

 La recuperació ha estat 
possible gràcies a part de la 
societat civil que ha dedicat 
el seu temps lliure a restau-
rar els dos Misteris que falta-
ven, el de Getsemení i el del 
Ciriney. L’acte serà possible, 
també, per la implicació de 
voluntaris que faran de por-

tants, l’Ajuntament, la colla 
de timbalers i grallers dels 
Gegants i Diables, la Policia 
Local i Creu Roja. 

La processó, que comença-
rà a les 9 del vespre des del 
carrer Major, continuarà per 
la plaça de la Creu, la carre-
tera Vella, el carrer Anselm 
Clavé, tornarà al carrer 
Major i acabarà a la plaça de 
l’Església. Sortirà, primer, 
el Misteri de Getsemení i 
després, la Flagel·lació, el 
Cirineu, Sant Crist, la Dolo-

rosa i el Sant Sepulcre. Cada 
Misteri comptarà amb el seu 
cos de portants, que aniran 
vestits amb les respectives 
túniques. La gent que ho 
vulgui podrà acompanyar la 
processó a banda i banda del 
carrer amb torxes enceses. Es 
podran adquirir a la parrò-
quia a un preu de 3 euros. Si 
hi ha algun penitent o alguna 
promesa, es pot col·locar  
darrere del Misteri del qual 
sigui més devot, segons l’or-
ganització.

Les caramelles i el 
concert de l’Escolania, 
els protagonistes a la 
Garriga
la Garriga

La Setmana Santa portarà 
a la Garriga diversos actes 
musicals. Aquest divendres 
2 d’abril actuarà l’Escolania 
Parroquial de Sant Esteve, que 
oferirà el concert de la Con-
templació de la Creu, a les 8 
del vespre a l’església. D’altra 
banda, aquest diumenge, la 
societat Coral de l’Aliança i 
l’Escolania de Montserrat can-
taran caramelles a la plaça de 
l’Església. El concert comença-
rà a 2/4 d’1 del migdia.

Martorelles torna a 
acollir la Processó 
del Silenci aquest 
dijous
Martorelles

La confraria de la Santa Espina 
de Martorelles torna  a orga-
nitzar, un any més, la Processó 
del Silenci, un dels actes de 
més transcendència del l’enti-
tat. La processó començarà a 
2/4 de 10 del vespre des de la 
plaça de l’Església, on acabarà, 
després de recórrer el muni-
cipi durant dues hores.  La 
processó se celebra en silenci, 
només trencat pels repics dels 
tambors dels Armats.

L’Esbart Rosa 
d’Abril ballarà 
una adaptació de 
la Moixiganga
Castellterçol

L’Esbart Rosa d’Abril de 
Castellterçol ballarà una 
adaptació lliure de la dansa 
religiosa de la Moixiganga 
aquets dissabte a la plaça de 
l’Ajuntament. La ballada, 
que començarà a les 10 del 
vespre escenifica els passos 
de la Passió.

Una foto de les darreres edicions de la Processó del Silenci de Sant Celoni. El municipi recupera una tradició perduda fa més de tres dècades
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L’arrossada que es farà al migdia, és un dels actes més destacats de l’Aplec de Canovelles

Canovelles reprèn la 
gimcana de tractors per 
l’Aplec, dilluns
Canovelles

El 9 NOU

El tradicional Aplec de 
Canovelles arriba aquest diu-
menge i dilluns amb nove-
tats. En destaca la recupera-
ció de la gimcana de tractors, 
que se celebrarà dilluns a 
les 9 de matí al camp de Can 
Colomer, en homenatge als 
aplecs dels anys vuitanta.

El tret de sortida de la 
jornada es farà al Campanar, 
aquest diumenge a les 6 de 
la tarda, amb la inauguració 
de l’exposició “La Guerra de 
Successió. 11 de setembre 
de 1714”. Mitjançant una 

cinquantena de gravats, 
llibres, plànols i monedes, 
entre altres documents, vol 
informar, de forma objectiva, 
del passat i alhora fer refle-
xionar sobre el futur. Un 
cop inaugurada la mostra, a 
2/4 de 8 del vespre, hi haurà 
una cantada d’havaneres a 
l’era de Can Castells. El punt 
culminant serà dilluns, com 
sempre, amb la celebració de 
la XX Cursa de Fons, la missa 
en honor a la Mare de Déu, 
l’actuació de la Coral Rosa de 
la Bardissa, la demostració 
de cultura popular a l’era de 
Can Castells i l’arrossada del 
migdia.


