
Dijous, 21 d’abril de 2011

Setmana Santa a la comarcaNOU9 Calaix El 47

La  processó es farà dijous a partir de 2/4 de 10 del vespre pels carrers del municipi

La Setmana Santa a Martorelles 
culmina amb la Processó del Silenci
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La Processó del Silenci està formada per diferents misteris

Martorelles

El 9 NOU

Un dels actes més destacats 
de la Setmana Santa a la 
comarca és la tradicional 
Processó del Silenci de 
Martorelles, que se celebrarà 
aquest dijous a partir de 2/4 
de 10 del vespre pels carrers 
del municipi.

La Processó sortirà de la 
parròquia Sant Joaquim i 
continuarà per la plaça de 
l’Església, carrers Catalunya, 
Costa, avinguda Piera, 
Indústria, Rosari, Agricul-
tura, avinguda Piera, Costa, 
Catalunya, plaça de l’Església 
i parròquia Sant Joaquim.

La Processó té una durada 
aproximada de dues hores. 
El seguici recorre els carrers 
enmig d’un silenci quasi 
sepulcral, només trencat 
per els tambors dels Armats 
de Martorelles. Un dels 
moments culminants de la 
Processó és quan passa pel 
carrer Agricultura, anomenat 
passatge de les Torxes, ja que 
les característiques de l’espai 
i la il·luminació de les torxes 
dóna un major realisme i 
emotivitat als passos de Set-

mana Santa. La novetat de la 
Processó d’aquest any és el 
Misteri Vivent Jesús Captiu. 
L’abanderat de la Confraria 
Armats de Martorelles pe 
aquest any és Josep Chue-
cos, que portarà la bandera 
durant la Processó.

Amb la Processó del Silen-
ci culminen els actes de Set-
mana Santa a Martorelles, 
que ja van començar a prin-
cipis d’abril amb el pregó, a 
càrrec del jesuïta Joaquim 
Pons, el nomenament de 
l’abanderat d’honor del 

2011 de la Confraria Armats 
de Martorelles i amb la 
representació de l’autosacra-
mental, el cap de setmana 
passat a la parròquia de Sant 
Joaquim, que va comptar 
amb una seixantena de par-
ticipants.

La representació de la Passió de Granollers i Canovelles es fa divendres

Els Pasos Vivientes 
arriben a la novena edició

Granollers / Canovelles

El 9 NOU

La representació dels Pasos 

vivientes: La Pasión de 
Granollers y Canovelles 
arribarà aquest Divendres 
Santa la seva novena edició. 

El muntatge manté l’es-
tructura estrenada el 2008, 
i que divideix l’espectacle 
en tres actes, cadascun dels 

quals se situa en diferents 
espais escènics pels carrers 
de les ciutats de Granollers 
i Canovelles. El recorregut 
començarà a les 9 del ves-
pre des de la parròquia de 
Fàtima. En aquest espai hi 
haurà l’acte primer, con-
sistent en la representació 
de les escenes de l’Oració 
a l’hort de les Oliveres, les 
Negacions de Pere i el Judici 
davant Pilat. 

L’acte segon se cele-
brarà al llarg dels carrers 
Maria Palau de Granollers i 
Indústria de Canovelles. Es 
representaran les escenes 
corresponents al Camí cap 
al Calvari, que inclou la tro-
bada de Jesús amb Maria, 
les caigudes, la Verònica i el 
Cirineu. En el tercer i darrer 
acte, a la plaça de la Joventut 
de Canovelles, serà el torn 
de les escenes de la Crucifi-
xió, la Pietat, l’enterrament i 
la Resurrecció. Tota la repre-
sentació durarà entre dues 
hores i mitja i tres. 

Com cada any, una estona 
abans de la representació, 
els organitzadors vendran 
espelmes per a l’acompanya-
ment durant el recorregut. 
El preu serà de 2 euros. El 
que s’obtingui també es 
destina al manteniment de 
l’espectacle.
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Una de les escenes de la representació de Setmana Santa a Granollers i Canovelles

Torna la 
Processó del 
Silenci a Sant 
Celoni

Sant Celoni

El 9 NOU

Sant Celoni tornarà a viure la 
Processó del Silenci, aquest 
Divendres Sant a partir de 
les 9 del vespre, per recordar 
els misteris de la Passió i 
Mort del Senyor. L’itinerari 
de la Processó passarà pel 
carrer Major, plaça de la 
Creu, Carretera Vella, Sant 
Joan, Major i plaça de l’Es-
glésia. 

El misteris que sortiran a 
la processó són Getsemaní, 
la Flagelació, el Cirineu, el 
Sant Crist, la Dolorosa i el 
Sant Sepulcre. Cada misteri 
compta amb el seu “cos de 
portants”, que portaran les 
seves respectives túniques 
(vestes). La gent acompa-
nyarà la processó amb tor-
xes enceses que es poden 
adquirir a la parròquia per 3 
euros.

Al llarg del recorregut tam-
bé hi haurà la música, que 
interpretarà la colla de gra-
llers i timbalers dels Gegan-
ters i Diables de Sant Celoni. 
Els organitzadors demanen 
que es mantingui silenci i 
hi hagi respecte metre duri 
la Processó pels carrers del 
municipi. 

Castellterçol 
celebra el 
Viacrucis, 
Divendres Sant

Castellterçol

El 9 NOU

El municipi de Castellterçol 
viurà divendres un dels actes 
centrals de Setmana Santa 
amb la celebració del Via-
crucis, que sortirà a les 9 del 
vespre a l’església de Sant 
Fruitós. En aquest mateix 
espai, a 2/4 de 9 del vespre, 
es presentarà una exposició 
dels misteris. El Viacrucis 
recorrerà la plaça de l’Esglé-
sia, el carrer del Mig, plaça 
Nova, carrer Quadró, traves-
sia Comes, Sant Llogari, car-
rer de Baix i Església.

Al Viacrucis hi haurà els 
Armats, la Creu, la Caiguda 
de Jesús (restaurat aquest 
any), el petó de Judes, la 
flagel·lació, el Sant Sepulcre, 
la Mare de Déu dels Dolors 
i les administradores. El 
Viacrucis de Castellterçol és 
organitzat per la parròquia 
de Sant Fruitós, l’Agrupació 
Mare de Déu dels Dolors i La 
Colla del Sant Sepulcre.


