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L’ Associació de Confraries de Setmana Santa d’Inca,
amb la Unitat Pastoral d’Inca,

SANTA MARIA LA MAJOR
CRIST REI
SANT DOMINGO,

les confraries

JOVENTUT SERÀFICA
LA SALLE
SANT CRIST
IMMACULADA-ACCIÓ CATÒLICA
SANTO ENTIERRO
SANTO TOMÁS DE AQUINO
CRIST REI
LA PURESA

i

L’AJUNTAMENT D’INCA

us conviden al seguiment i participació, amb devoció, 
respecte i recolliment als actes programats per a la 

SETMANA SANTA 2014
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ASSOCIACIÓ DE CONFRARIES
SETMANA SANTA D’INCA
Plaça d’Orient, 36. 07300 Inca

Convidada



José Fernández
President

Salutació del president

Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero siempre hay ex-

cepciones, y la Semana Santa inquense es una de ellas, de 

pequeño me acuerdo de los balcones y ventanas de las casas 

con las telas de damasco, procesiones por calles estrechas, 

pero de un silencio y respeto inusual.

La devoción y respeto de nuestros ciudadanos quedan refle-

jados en el recorrido del vía crucis, en la procesión de Jueves 

Santo o en el descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo el 

Viernes Santo.

El Domingo de Pascua ver la procesión del Encuentro, donde 

cientos de personas se reúnen para celebrar la eucaristía, te 

hace sentir que desde la Asociación de Cofradías se ha reali-

zado un buen trabajo.

Por eso quiero junto a nuestras parroquias y Ayuntamiento 

saludaros e invitaros a participar con nosotros de todos los 

actos de nuestra Semana Santa.

Quedando siempre a vuestra disposición, recibid un cordial 

saludo.



D i s s a b t e ,  1 2  d ’ a b r i l  d e  2 0 1 4

XIX PREGÓ CONCERT DE SETMANA SANTA 2014
20.30 h. Santa Maria la Major.
Pregó a càrrec del P. Antoni Cañellas Borrás, C.O. Prepòsit de St. Felip 
Neri de Palma, director del Secretariat de Confraries de Mallorca, rector 
d’Algaida i Pina.
Concert a càrrec de l’Orfeó l’Harpa d’Inca.

D i umen g e ,  6  d ’ a b r i l  d e  2 0 1 4

XIV CONCERT DE SETMANA SANTA 2014
19.00 h. Església de Sant Domingo.
A càrrec de l’Agrupació Musical Joventut d’Inca.

D i umen g e ,  1 3  d ’ a b r i l  d e  2 0 1 4 .  D i u m e n g e  d e  R a m s

Matí. Beneïda de rams, processó i missa a les parròquies i esglésies, se-
gons els horaris a les pàgines centrals.
Tarda. 18.00 h. Processó de Rams des de l’església de Crist Rei fins a Sta. 
Maria la Major (església de Crist Rei, Costa i Llobera, el Gral. Luque, carrer del 
Tren, el Bisbe Llompart, carrer Major i Sta. Maria la Major).

D im a r t s ,  1 5  d ’ a b r i l  d e  2 0 1 4 .  D i m a r t s  S a n t

PROCESSÓ DEL CAMÍ DE LA CREU (VIACRUCIS)
Predicarà el viacrucis Mn. Josep Adrover Vallbona. Canceller i secretari 
general del Bisbat de Mallorca. Rector de la parròquia de Sant Antoni (Can 
Pastilla).
21.00 h. Començament amb les següents estacions:
1ª SANTA MARIA LA MAJOR. Jesús és condemnat a mort.
2ª SANT FRANCESC. Jesús es carrega la creu i cau.
3ª CRIST REI. Jesús troba la seva mare.
4ª SANT DOMINGO. El cirineu ajuda a portar la creu.
5ª LA SALLE. La Verònica eixuga la cara de Jesús.
6ª SANT BARTOMEU. Jesús despullat del vestit.
7ª LA PURESA. Jesús és clavat en creu i mor.
8ª SANTA MARIA LA MAJOR. Jesús ressuscita.

Actes Diumenge de Rams
El Diumenge del Ram donam començament a la Setmana Santa d’una manera en la qual 
estem units no només a l’antic poble d’Israel, sinó a la gran massa de la humanitat que 
té immemorialment l’esperança de trobar algun dia Aquell de qui pot rebre la felicitat i la 
pau completes. La processó amb palmes té un simbolisme que abasta tant el caire humà 
com el religiós.
D’una banda, simbolitza una humanitat que camina cap a un temps millor i que està dis-
posada a comprometre-s’hi per un món més bo. D’altra banda, la processó simbolitza el 
Poble de Déu que rep amb goig i fe renovades l’arribada del temps definitiu del Messies i 
Fill de Déu, tot prenent la decisió de seguir-lo. Com deia el papa emèrit Benet XVI, “en la 
processó del diumenge de Rams ens unim a la multitud de deixebles que, amb joia festiva, 
acompanyen el Senyor en la seva entrada a Jerusalem”.
Nosaltres estem convidats a viure aquest dia des de la doble vessant descrita: com a per-
sones que formem una ciutat i que, junts, anem units cap a una mateixa direcció: el bé 
comú i la implantanció de la justícia a la Terra. És més que un somni per tal que el mal 
i la violència d’aquest món passin. Es tracta més aviat de sortir a la seva recerca, de co-
mençar a treballar decididament pel seu establiment. Però també hem de ressaltar la ves-
sant creient, és a dir, sabent que no tot projecte té el mateix valor en comparació amb 
l’Evangeli de Crist, que és Paraula Divina i font de salvació suprema. 
El teòleg Karl Rahner distingia entre el futur intramundà (exposat a la inestabilitat i invo-
lucions de la història) i el futur absolut (que només pot oferir Déu, ja que, tot i començant 
en la història, la transcendeix i l’eleva a un estat de perfecció que hom no pot espenyar). 
El Déu de Jesucrist ens ofereix un futur que cap dolenteria podrà truncar. Per això i citant 
el papa emèrit: “La processó és abans de res un joiós testimoni que oferim de Jesucrist, 
per qui se’ns ha fet visible el rostre de Déu, i per qui el cor de Déu s’obre a tots nosaltres.” 
Al diumenge del Ram celebram que Jesucrist és Rei i que el seu lideratge espiritual i de 
misercòrdia supera qualsevol dels lideratges mundans.
Hi ha un altre tret d’aquest dia, i és que té un sabor agredolç: dins l’alegria que neix per 
trobar un Messies inimitable amb el millor projecte per transformar la història, ens vénen, 
gairebé en el mateix instant, les pors del rebuig, del fracàs i la inseguretat si de veritat 
aquest pla diví és realitzable. Per això llegim la Passió durant la celebració del dia, recor-
dant que qui vulgui seguir el Senyor ha de saber que accepta jugar-se la vida. L’Evangeli 
del Senyor és tot menys un tranquil·litzant de consciències: la seva Paraula remou els 
cors, treu a la llum les maldats ocultes i mou a la conversió. Són molts els qui es queden 
existencialment durant la processó i abandonen el camí en les seves primeres etapes, 
sense provar, amb Crist, el calze del lliurament de la vida.
El missatge cristià porta en si el risc d’haver de passar per la mateixa destinació de Crist: 
qui es decideix per parlar i lluitar obertament pel bé espiritual i material dels éssers hu-
mans s’exposa que els que ostenten el poder el vulguin fer callar, fins i tot amb violència 
i vessament de sang. Acceptem, doncs, col·laborar amb Crist no només en una primera 
i superficial processó comparada als focs d’artifici, sinó compartint la nostra vida, tantes 
vegades marcada pel dolor, en la seva vida de sacrifici continu per a la salut del món. Ser 
cristià és una forma teologal d’amistat i un amic, si ho és de debò, no abandona un altre 
amic en les seves dificultats. No podem ser cristians només dels moments triomfants, 
sinó acompanyar Crist fins al final, fins i tot quan aquesta darrera hora sigui tràgica i in-
desitjable. 
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Mn. Ricardo Mejía Fernández
Diaca



Antelm Ferretjans Llompart
Abril de 2014

A l’hort de les Oliveres
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Tresca la lluna per les oliveres,

de llum d’argent les fulles encegades

sobre la fràgil ombra, falagueres,

sembla que són lluentes pinzellades.

Les bardisses s’enfilen falagueres,

guarnint de dol i espines les marjades.

La mà dreta en el pit adorm fogueres,

l’altra alleugera les pors amagades.

Jesús fins a la mort està entristit,

i de genolls, vidriosa la mirada,

mostra la pena del seu cor partit.

Els amics dormen. Feble és l’esperit!

Sorolls de ferro i foc a la vesprada,

quan de porpra i turquesa cau la nit.

A la memòria de les germanes
Gabriela i Magdalena Adrover Solivelles



Reflexió
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Jaume Tortella
Setmana Santa 2014

Pareix l’altre dia i ja ha passat un any, tornarem a treure  les vestes dels 
armaris i ens disposarem a viure una altra Setmana Santa.

Per a uns haurà estat un any ple de satisfaccions o com diríem ple de 
benediccions, un any en què hauran trobat feina, altres s’hauran ca-
sat,  i tal vegada han tengut el privilegi de ser pares d’un bell infant,  tal 
vegada un privilegi per servir a Déu en la manera que sempre varen 
voler, i així podria anar dient situacions positives i de benedicció que 
per ventura aquest any els ha tocat viure.

Per altra banda, per a alguns aquest any no ha estat el que esperaven, 
tal vegada han estat esperant mesos o tot l’any una resposta i no l’han 
rebuda, tal vegada  han patit una ruptura amorosa, tal vegada han per-
dut la feina que tenien, i no varen poder servir Déu de la manera que 
els hauria agradat, o simplement va esser un any carregat d’emocions 
i sentiments, on la soledat va esser la seva companya i la llàgrima 
l’amiga que els visitava molt seguit.

Estic segur que tots tenim una història per contar aquest any, històries 
belles que ens ompliran els ulls de llàgrimes d’alegria, o situacions 
molt fortes i difícils que també ens ompliran els ulls de llàgrimes de 
preocupació i tristesa.

Aquest any han mort persones molt properes, persones la mort de les 
quals ens ha causat dolor i patiment, i ens han fet reflexionar molt so-
bre què és la vida. Saber que aquests éssers que ens miraven amb tanta 
vida ja no hi són ens ha fet pensar que som uns beneïts per Déu, per 
tenir vida i poder veure els nostres fills, els amics, altra gent. Raó sufi-
cient per agrair a Déu el que està fent.

Un altre any us vull convidar a fer una reflexió, a pensar en cada cosa 
per bona o no tan bona que ha estat, us convid a reflexionar que Déu 
ha estat sempre amb nosaltres, Ell ens ha cuidat, Ell ens ha protegit 
i ens ha donat la fortalesa en els moments que pensàvem que ja no 
podíem més.

Sigui com sigui, tenim una cosa que no podem negar, almanco els 
que participarem en aquesta Setmana Santa, i és que: DÉU ENS MAN-
TÉN AMB VIDA.



 
HORARI DE LES CELEBRACIONS

DATA ACTES GENERALS
SANTA MARIA

LA MAJOR
CRIST REI SANT DOMINGO SANT FRANCESC

MONESTIR DE 
SANT BARTOMEU

DISSABTE, 
12 d’abril

XIX PREGÓ CONCERT DE 
SETMANA SANTA 2014.

20.30 h. Santa Maria la Major. 
Pregó a càrrec del P. Antoni Cañellas Borrás, 

C.O. Prepòsit de St. Felip Neri de Palma.
Concert a càrrec de l’Orfeó l’Harpa d’Inca.

19.30 h 19.00 h 18.30 h 20.00 h

DIUMENGE DE RAMS
13 d’abril

Matí
Beneïda de rams i 

eucaristia 10.00 h 10.30 h 11.00 h 11.00 h  8.30 h

Tarda. 18.00 h. Processó de Rams des de 
l’església de Crist Rei fins a Sta. Maria la Major 19.30 h 18.30 h

DIMARTS SANT
15 d’abril

PROCESSÓ DEL VIACRUCIS.
21.00 h. Santa Maria la Major.  

Predicarà:  Mn. Josep Adrover Vallbona. Canceller 
i  Secretari General del Bisbat de Mallorca..

19.30 h 7.45 h

DIMECRES SANT
16 d’abril

MISSA CRISMAL
19.30 h. La Seu, Palma 7.45 h

DIJOUS SANT
17 d’abril

19.15 h. Sta. Maria la Major.
TRETA DE PASSOS.

20.00 h. SOLEMNE PROCESSÓ

MISSA DEL SANT 
SOPAR DEL SENYOR.

LAVATORI DE PEUS

17.30 h 17.30 h 17.00 h

DIVENDRES SANT
18 d’abril

Matí 10.00 h. St. Domingo.
PREGÀRIA 
DE LAUDES

10.00 h

19.30 h. Sta. Maria la Major. 
TRETA DE PASSOS.

20.00 h. SERMÓ I DAVALLAMENT DE JESÚS
20.30 h. SOLEMNE PROCESSÓ

CELEBRACIÓ DE LA 
MORT DEL SENYOR

17.30 h 17.00 h

DISSABTE SANT
19 d’abril

Matí 10.00 h. Crist Rei. 
PREGÀRIA 
DE LAUDES

10.00 h

Vespre VIGÍLIA PASCUAL DE 
LA RESURRECCIÓ 

DEL SENYOR
21.30 h 20.00 h

DIUMENGE DE PASQUA 
20 d’abril

11.00 h. Sta. Maria la Major. 
PROCESSÓ DE L’ENCONTRE I MISSA SOLEMNE DEL 

DIUMENGE DE PASQUA
11.00 h 8.30 h

Tarda 19.30 h 19.00 h 18.30 h

DIUMENGE 27 d’abril
Octava de Pasqua

A les parròquies, horari com els diumenges.
Pancaritat, ermita de Santa Magdalena.
 12.00 h

9.00 - 12.00 h
19.30 h

10.30 h 18.30 h 9.30 h 9.00 h

  

SETMANA  SANTA / PASQUA 2014 

PROGRAMA 
SETMANA SANTA/PASQUA, INCA 2014 



“
”

 Fa una estona que ha acabat el sopar i Jesús ha deixat una senzilla 
herència als seus deixebles. S’acosta el moment important. Ha anat amb els seus 
millors amics a resar a l’hort de les Oliveres. Sense por, però amb soledat, aban-
donat per tots, fins i tot els més estimats dubten de la seva confiança.

La temptació del fracàs l’inunda. Confia en Déu, però els temors no li fugen…

Sap que el seu missatge de la vida i l’enfrontament als poderosos el duran a la 
mort, i dubta si tot val la pena... però, en aquesta nit de por, Crist entregarà una 
vegada més i per sempre la vida al Pare: que es faci la teva voluntat.
 
Acompanyem Jesús aquesta nit, rompin-nos en la soledat que
l’inunda i preguem amb Ell.

D i j o u s ,  1 7  d ’ a b r i l  d e  2 0 1 4

TRETA DE PASSOS
19.15 h. Sta. Maria la Major.

SOLEMNE PROCESSÓ acompanyant Jesús pel camí del calvari.
20.00 h. 
ITINERARI: sortida de la parròquia de Santa Maria la Major, plaça de Santa 
Maria la Major, la Campana, el Born, Sant Francesc, el Vent, Fra Juníper Se-
rra, Gran Via de Colom, el General Luque, Ramon Llull, les Germanies, Sant 
Domingo, Jaume Armengol, el Comerç, plaça d’Espanya, Major i plaça de 
Santa Maria la Major.

Dijous Sant
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El Dijous Sant ens convida a entendre la vida com a servei,  precisament 
dins un entorn que sovint manca de la gratuïtat.

Enteneu el que jo he fet amb vosaltres? No és un acte d’humiliació. Je-
sús és el “Mestre” i “Senyor”: 

- El Senyor perquè ens comunica la llibertat i l’amor del Pare.
- El Mestre perquè ens mostra el Pare, ens dóna l’experiència de sentir-
nos estimats i alhora ens ensenya a estimar.
- El servei és la manifestació del seu amor als altres: “Us he donat exem-
ple per tal que allò que jo he fet amb vosaltres vosaltres també ho feu.” 
No es tracta de grans teories, ni tampoc d’organigrames perfectes i molt 
elaborats... Es tracta d’una manera de viure, d’un estil de viure, el del 
Mestre.

En el Regne de Déu tots som cridats al servei. Res pot justificar posar-se 
per sobre els altres. El Senyor ha vingut a servir i no a ser servit. 

La paradoxa de la llibertat cristiana: en despullar-nos totalment de no-
saltres mateixos per tal de transformar-nos en servidors de la família 
humana, adquirim la llibertat que ens dóna l’amor: llibertat per a donar, 
per a créixer, per a construir. 

La lluita per l’home nou i la contemplació són sempre fruit de l’amor. 

L‘amor és també la raó de ser de l’Església. No hi ha altre signe vàlid que 
ens identifiqui com a deixebles de Jesús: “Amb això coneixeran que sou 
deixebles meus. si us estimau els uns als altres.” 

Jesús, el Crist, és el model que estimula el nostre amor i l’interpel·la. El 
seu amor és exigent, eficaç, no exclou ningú, és lliurat i crucificat. 

Estimar i servir: la gran lliçó del Dijous Sant. 

 Mn. Jaume Rovira

Dijous Sant



“
”

 Ara tot s’acaba, la gent se’n torna a casa seva. 

Però a nosaltres ens queda l’esperança de la resurrecció.

Sabem que Tu viuràs per sempre. En el cel, en el sagrari 
i també en el nostre cor.

Ajuda’m, bon Jesús meu, ajuda’m a ressuscitar amb Tu 
cada dia, i a viure amb l’alegria de la resurrecció.

D i v e n d r e s ,  1 8  d ’ a b r i l  d e  2 0 1 4

PREGÀRIA DE LAUDES
10.00 h. Sant Domingo.

TRETA DE PASSOS 20.00h  
19.30 h. Sta. Maria la Major.

20.00 h SERMÓ I DAVALLAMENT DE JESÚS. 

SOLEMNE PROCESSÓ acompanyant Jesús pel camí del calvari.
20.30 h.  ITINERARI: sortida de la parròquia de Santa Maria la Major, plaça de 
Santa Maria la Major, la Campana, plaça de la Mare de Déu de Lluc, el Born, 
la Murta, plaça de l’Àngel, Jaume Armengol, el General Luque, Ramon Llull, 
el Bisbe Llompart, el Comerç, plaça d’Espanya, Major i plaça de Santa Maria 
la Major.

Divendres Sant
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La litúrgia del Divendres Sant

El tríduum pasqual, punt culminant de tot l’any litúrgic, comença a les darreres hores 
de l’horabaixa del Dijous Sant -el sopar del Senyor, se celebra a mitjan l’horabaixa, el 
divendres és el dia primer del tríduum. 

A la tradició apostòlica el divendres, juntament amb el dissabte, es parlava de “no 
preparar la taula i no menjar durant tot el dia de la crucifixió.” Eren dies de pregària 
i de dejuni, no existia la celebració pròpiament dels divendres en els primers segles 
del cristianisme.

Actualment, el Divendres Sant per a l’Església Universal és dia de dejuni, i dia 
d’abstinència de menjar carn. Privar-nos de l’aliment corporal, lluny de ser un sa-
crifici, ajuda que l’esperit estigui més receptiu, en una sòbria litúrgia de la Paraula, 
la Passió del Senyor segons sant Joan és el punt central de la celebració. El quart 
evangeli, de caire més teològic, destaca la gran “hora” de Jesús entregat als seus per 
amor. L’interrogatori d’Annàs i Caifàs, així com l’intens procés davant de Pilat: ”Per 
tant, tu ets rei?; I què és la veritat?; Jo no li trob res per a poder-lo inculpar; Aquí 
teniu l’home. Joan cuida els detalls de caràcter profètic, citant l’escriptures: “No li 
han de trencar cap os; Miraran aquell que han traspassat, identificant-lo d‘aquesta 
manera amb el vertader Anyell pasqual, pur i perfecte.” A la narració de la passió hi és 
molt present la filiació divina i futura glorificació de Jesús. Joan és l’únic que narra 
que quan el soldat li traspassà el costat a l’instant en va sortir sang i aigua, signe de 
l’eucaristia i del baptisme, origen de l’Església i els sagraments.

La primera part de la litúrgia conclou en les solemnes oracions universals, d’estructura 
presidencial i diaconal a la mateixa vegada. El silenci que segueix a la invitació, cal 
que sigui respectada, per així contribuir a la valoració de les pregàries dels fidels, 
pròpies de cada celebració.

La segona part -és l’únic dia de l’any que no se celebra l’eucaristia- està marcada per 
la solemne adoració de la creu nua -sense el crucificat- no com a objecte, sinó com 
a signe, de fe, de redempció i de victòria de Jesús. Aquesta és venerada pel clero i els 
fidels amb gestos visibles. Els cants que acompanyen l’adoració tenen un to triomfal. 
L’austeritat i el silenci interior ens encaminen a la contemplació del misteri pasqual.

Com ja he dit, el Divendres Sant forma part de l’inici al tríduum pasqual, que té la 
seva culminació en l’eucaristia de la Vigília Pasqual, formant una unitat. 

Els cristians de les parròquies d’Inca, que formam una unitat de pastoral, no podem 
deixar-nos distraure per aspectes secundaris, ni per la comoditat que no ens permet 
viure les celebracions en el seu conjunt. 

Rafel Verger Mas
Diaca permanent



Aquests dies sants hem seguit Jesús pel camí de la seva passió, mort i sepultura. 
Déu calla perque l’homé manté la pretensió orgullosa de fer-lo callar, però el seu 
silenci, el de la creu, és la proclamació més eloqüent de la Veritat. És la revela-
ció de l’amor i manifestació del perdó de Déu com a font de vida. El Divendres 
Sant no és la paraula definitiva. La Pasqua és la paraula definitiva que Déu per 
l’Església ens anuncia: que Crist ha ressuscitat, que Crist viu entre nosaltres. És 
la festa més gran de tot l’any, la festa de les festes. Una festa que s’actualitza cada 
diumenge i en cada eucaristia que l’Església celebra. No podem viure sense 
Crist, sense celebrar la seva presència, sense gaudir de la seva vida. Ens trobam 
amb el Senyor a la taula de la Paraula i de l’Eucaristia, i amb la seva força sortim 
a anunciar-lo, com feien els apòstols. 

El descobrim i el servim als nostres germans, especialment als més necessitats: 
als qui passen fam, als qui estan malalts, als empresonats, als aturats, als mar-
ginats... Els cristians no som guardians d’un sepulcre, sinó testimonis de Crist 
Ressuscitat que transforma la vida de tots els qui creuen en ell, anima aquells a 
qui els costa creure-hi. 

L’Església des dels seus inicis, per boca d’uns pescadors de Galilea, i ara, per 
boca d’uns homes d’avui, proclama aquesta veritat: Déu ha ressuscitat el seu Fill. 
Nosaltres en som testimonis. L’alegria més gran neix d’aquesta trobada personal 
amb el Ressuscitat. 

La fe, certament, no ens soluciona els problemes de cada dia, ni ens allibera 
dels errors ni dels pecats i limitacions humanes, tampoc de les malalties i sofri-
ments: però la fe en Crist Ressuscitat dóna un sentit nou a la nostra vida.

El papa Francesc, en l’exhortació apostòlica Evangelii Gaudium (L’alegria 
de l’Evangeli) ens diu que l’alegría és cosa de Déu. També és la nostra tasca 
d’anunciar i construir l’alegria dins un món desencisat i cansat. “En Jesucrist 
sempre neix i reneix l’alegria... Hi ha cristians l’opció dels quals sembla la d’una 
quaresma sense Pasqua”. Sense l’alegria de Crist Ressuscitat no seria creïble la 
fe que proclamam. 

Com a regal de Pasqua, us recoman meditar i fruir la lectura L’alegria de 
l’Evangeli del papa Francesc i la primera Carta Pastoral del nostre bisbe Javier. El 
fruit abundós que podrem recollir serà, sobretot , viure els dons del Ressuscitat, 
que són l’alegria i la pau. 

Bona Pasqua! 

Simó Jordi Garau
Rector de la Unitat Pastoral d’Inca

D i umen g e ,  2 0  d ’ a b r i l  d e  2 0 1 4

PROCESSÓ DE L’ENCONTRE I MISSA SOLEMNE
11.00 h. Sta. Maria la Major.

PROCESSÓ que porta la imatge de Jesús.
ITINERARI: sortida de l’església de Santa Maria la Major, plaça de l’Orgue, la 
Campana, plaça de la Verge de Lluc, el Born, la Murta, plaça de l’Àngel i Jau-
me Armengol.

PROCESSÓ que porta la imatge de la Verge Maria.
ITINERARI: sortida de l’església de Sant Domingo, plaça de Sant Domingo, 
carrers de Sant Domingo i Jaume Armengol.

ENCONTRE AL CARRER DE JAUME ARMENGOL.
La processó seguirà per: Jaume Armengol, el Comerç, plaça d’Espanya, Ma-
jor i plaça de Santa Maria la Major.

A continuació,
MISSA DE LA RESURRECCIÓ DEL SENYOR a Sta. Maria la Major.

Diumenge de Pasqua Pasqua de Resurrecció
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