
La processó de Divendres Sant
de Manresa farà el mateix recorre-
gut que l’any passat. Un malentès
de l’organització amb l’Ajunta-
ment els va portar a desestimar
passar per la plaça de Sant Domè-
nec per por de xocar amb les bran-
ques d’un arbre, i a desviar el se-
guici pel carrer de Jaume I. L’orga-
nització explicava ahir a Regió7
que l’Ajuntament no havia volgut
podar l’arbre. Aquest va informar
que el que es farà, com cada any,
és apartar una mica les taules de
la terrassa de Las Vegas perquè
pugui passar el seguici i que no
caldrà podar cap arbre ni tampoc
canviar el recorregut habitual. 

La comitiva d’enguany perdrà
el pas del Crist Captiu del barri del
Poble Nou, que no hi podrà ser
per manca de gent. No vol dir que
ja no surti més. L’any passat hi va
tornar la confraria de la Verge dels
Dolors, que feia un parell d’anys
que no hi participava. Les que no
hi han tornat són la confraria de la
Mare de Deu de la Soledat, que

se’n va absentar el 2016, i la de la
Nostra senyora del Roser, que ho
va fer l’any anterior, el 2015. 

El conegut com encuentro, que

és quan els portants inclinen la
Macarena davant de Crist, es tor-
narà a fer a la Baixada de la Seu,
com l’any passat, que es va recu-

perar després de tres anys sense
celebrar-se. Serà al final de reco-
rregut, a 3/4 de 12 de la nit, si es
compleixen les previsions de l’or-
ganització, que repeteix per segon
any. En aquest encuentro hi haurà
un canvi. El pas del Natzarè, que
era el que tradicionalment el feia
amb la Macarena, no hi participa-
rà perquè volia que la trobada es
fes a la meitat del recorregut, a la
plaça de Crist Rei, com s’havia fet
abans, i no a la Baixada de la Seu.
Enlloc seu el faran la Verge de la
Bona Mort i el Sant Crist. 

L’ordre de la comitiva
La 19a processó d’ençà que es va
recuperar, sortirà a 2/4 de 9 del
vespre de davant de la Seu, amb
els Armats al capdavant, obrint
pas, com ja explicava l’historiador
Sarret i Arbós que van fer a la pri-
mera, el 1704. Seran una setante-
na. Darrere seu hi aniran la Creu
d’Improperis; el pas i confraria del
Natzarè; l’Associació Reparadora
Pius IX (cos de portants del Sant
Crist);  la presidència de la proces-

só amb la relíquia de la Santa Es-
pina i, enguany, amb el nou rector
de la Seu estrenant-se; la Dansa de
la Mort; el pas i confraria de la Ver-
ge de la Bona Mort; el pas i penó
de la confraria de la Verge dels Do-
lors; el pas del Sant Sepulcre i
Confraria de la Puríssima Sang del
Senyor Jesucrist i el pas de la Ger-
mandat de Nostra Senyora de
l’Esperança Macarena. 

Les afectacions
Amb motiu de la processó, es pro-
hibirà l’estacionament de vehicles
a partir de les 2 del migdia a: Bai-
xada de la Seu, plaça d’en Creus,
Alfons XII (càrrega i descàrrega) i
Guimerà. Un temps prudencial
abans del començament (uns 30
minuts) quedaran tallats tots els
accessos al recorregut. La princi-
pal afectació serà la prohibició de
l’accés a plaça de Sant Domènec
des de la Bonavista i la carretera
de Cardona. El servei de bus tam-
bé es veurà afectat. Els canvis es
podran consultar per telèfon al 93
875 71 50 o bé a la web. 

GEMMA CAMPS MANRESA

La processó s’assegura al darrer minut que 
el recorregut sigui el de sempre i perd un pas 
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Les tradicionals evolucions dels
Armats de Moià pels carrers del
municipi donaran aquest vespre,
com cada Dijous Sant, el tret de
sortida als actes de Setmana Santa
a la capital del Moianès. 

La desfilada dels Armats co-
mençarà a les 9 del vespre a la pla-
ça Major i durant el recorregut es
faran les tradicionals evolucions
de La Creu, el Quadre, el Tirabui-
xó, el Triangle, el Rellotge, la Ca-
dena i l’Esgrima. 

D’altra banda, demà, també a
les 9 del vespre, a l’església parro-
quial arrencarà la processó del Di-
vendres Sant. Després de fer un
recorregut pel nucli antic del mu-
nicipi, els misteris tornaran cap a
la Plaça Major on quedaran expo-
sats i, com a cloenda, s’interpre-
tarà el Cant de les Agonies.

Processó al Pont de Vilomara
La Confraria Marquet-Pont tam-
bé celebra demà la processó de
Divendres Sant al Pont de Viloma-
ra. La comitiva sortirà a 2/4 de 9
del vespre de l’ermita de Mata-
dars, al Marquet Paradís, i farà un
recorregut pels carrers de la urba-
nització  fins a arribar a l’església
del poble, punt dels del qual retor-
narà cap a l’ermita. 

REDACCIÓ MOIÀ

Els Armats faran
aquest vespre les
seves tradicionals
evolucions pels
carrers de Moià
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GRAN VIATGE AL JAPÓ
Del 9 al 20 d’abril (12 dies)
TOKYO – LLAC KAWAGUCHI – MATSUMOTO – TAKAYAMA – 
OKUHIDA – SHIRAKAWAGO – KANAZAWA – KYOTO – 
HIROSHIMA – NIYAJIMA - OSAKA
* Sortida des de Manresa
* Pensió completa durant tot el viatge
* Trasllats, visites i excursions amb autocar privat

6.155 €

GRAN VIATGE A TAILÀNDIA
Del 8 al 19 de Juliol 2018 (12 dies)

2.900 €

PONT DE L’1 DE MAIG

MINI CREUER
VISION OF THE SEAS

DEL 12 AL 15 DE JUNY 2018 (4 DIES)
BARCELONA – SETE (FRANÇA)
PALMA DE MALLORCA - BARCELONA

des de 375€
Places limitades

TAILÀNDIA – BANGKOK – CHIANG MAI – PHUKET
* Hotels de 4*
* Guia de parla hispana durant tot el circuit

LOURDES

Preu per persona:

255 €

Del 29 d’Abril a l’ 1 de Maig (3 dies)

SÚPER OFERTA


