
L’esperit de la Setmana Santa envaeix 
Lleida en uns dies que conviden a la reflexió, 
al recolliment, a interioritzar tot el que ens 
desperten jornades de profund sentit religiós 
com el Diumenge de Rams, el Divendres 
Sant o el Diumenge de Resurrecció.

Al llarg de tota la història, la música, la 
pintura, el cinema, la imatgeria… han reflectit 
la intensitat de la vivència de la Setmana 

Santa, que també es manifesta en la cultura popular. L’art 
fa universals els sentiments inherents a aquesta celebració 
i permet de compartir-los. 

A Lleida, el treball de congregacions, confraries, agrupacions 
i entitats fa possible una Setmana Santa cada vegada més 
coneguda i valorada a dins i a fora de la ciutat. Aquesta 
feina intensa es materialitza en aquest programa i amb tots 
els actes religiosos i culturals, que estan oberts a tothom. 

Convido al conjunt de la ciutadania i a tots aquells que ens 
visiten aquests dies a participar i a gaudir de la Setmana 
Santa a Lleida.   

Bona Setmana Santa i bona Pasqua.      

Àngel Ros i Domingo
Paer en cap   

La llum en el camí de la creu

El diumenge de Rams en la Passió del Senyor 
celebrem l’entrada triomfal de Jesús “mansoi  
i humil” sobre un ase a Jerusalem. Un Rei de 
pau que manifesta una forma de senyoriu que 
no és dominació. (cfr Is 62,11-12).

Cal que contemplem la Passió des de la Resurrecció 
(Pasqua), sabent ja que l’última paraula la té la Vida. 
No es poden separar: ara és el temps de l’Església i del 
testimoniatge dels seus membres.

La solució del problema plantejat pel drama de la creu (al 
que les nostres celebracions, sobretot de la pietat popular, 
dóna tant de relleu) és la Resurrecció de Jesús: La creu 
sola no pot sostenir la fe cristiana. 

El misteri pasqual resideix en el fet que aquell que ha 
manifestat l’immens amor de Déu per nosaltres deixant-se 
crucificar, ha ressuscitat i viu enmig nostre.  Amb la seva 
mort i resurrecció ens ha deixat clar quin és el camí de la 
vida. 

Feliç Pasqua de Resurrecció.

Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
Joan Piris Frigola
Bisbe de Lleida

Organitza:
 

• Associació cultural de la Sagrada Família i Sant Cristòfol 
   “la Somereta”
• Agrupació Teatral TOAR
• Bisbat de Lleida
• Confraria de l’Ereta
• Cofradía del Nazareno del barri de la Mariola
• Associació Cultural Crist Agonía de Lleida
• Confraria de la Pietat de Lleida
• Cofradía de la Casa de Aragón
• Confraria dels Portants de Sant Llorenç 
• Parròquia de la Mare de Déu de la Mercè de Lleida
• Parròquia del Santíssim Salvador
• Petit Cor de la Catedral de Lleida
• Real i Venerable Congregació de Nostra Senyora dels 
    Dolors de Lleida
• Orvepard 
• Venerable Congregació de la Puríssima Sang
 

.........................................................................
 

Aquesta Setmana Santa visita el Castell Templer de 
Gardeny!
Divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 d’abril de 2014
Horaris: de 10 a 13.30 h
 

.........................................................................
 

Podeu consultar els horaris de les misses i actes litúrgics 
a les diferents parròquies a la web del Bisbat de Lleida 
http://www.bisbatlleida.org/
 
 

 
Per a més informació:

http://www.paeria.cat/setmanasanta
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Diumenge 6 d’abril
12 h. Teatre Municipal de l’Escorxador. 
XVII Pregó de la Setmana Santa de Lleida, a càrrec del Sr. Pep 
Tort, director del Consorci de la Seu Vella de Lleida. L’acte serà 
presidit per les primeres autoritats religioses i civils de la ciutat.
A continuació hi haurà una actuació poeticomusical
Ho organitza: la Congregació dels Dolors i la Cofradía del Nazareno 
del barri de la Mariola.

.........................................................................
Al vestíbul del Teatre Municipal de l’Escorxador
Mostra del procés de creació del Cartell de Setmana Santa, obra 
de  Llorenç Melgosa  

19 h. Auditori Municipal Enric Granados. 25 €/ 20 € reduït
Cicle coral Antoni Pujol: Rèquiem Alemany, Op. 45 J. Brahms
Orquestra Simfònica del Vallès
Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida
Cor de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona
Coral La Mixta d’Igualada
Xavier Puig, director

.........................................................................

Del 7 al 13 d’abril
De 10 a 20.30 h. Plaça de la Catedral
Mercat de Palmes i Palmons
A més, l’oferta es trasllada també al mercadet del dijous del Camp 
d’Esports el dijous 10 d’abril, i al mercadet del Barris Nord, el 
dissabte 12 d’abril.

.........................................................................

Dissabte 12 d’abril
20.30 h.  Parròquia de la  Mare de Déu de la Mercè de Lleida. 
Recital de “Saetas” a càrrec del cantaor Paco Gallardo “Andapalante” 
de la peña flamenca Duende y Pureza.

21 h. Catedral Nova de Lleida
Concert de Setmana Santa
Amb les corals de Torres de Segre, Juneda, Les Borges Blanques, 
Fraga i el Petit Cor de la Catedral.
La primera part del concert anirà a càrrec de cadascuna de les corals 
participants i la segona oferirà el cant  comú del Popule meus de 
Victoria, l’Stabat Mater d’Albinoni (adaptació de l’Adagio), i l’Alma 
dei creatoris de Mozart.
Com a solistes actuaran : Crista Sebastián (soprano), Montserrat Jové 
(mezzo), Francesc Tomàs (tenor), Enric Prior (teclat) i conjunt de corda.
Ho organitza: Petit Cor de la Catedral de Lleida.

.........................................................................

Del 13 al 19 d’abril
Parròquia de la  Mare de Déu de la Mercè de Lleida. 
Representació de la Passió de Crist, escenificació dels quadres 
en el seu moment litúrgic. Consulteu els horaris a http://www.paeria.
cat/setmanasanta.  
Ho organitza:  Parròquia de la Mare de Déu de la Mercè de Lleida.
             ......................................................................... 

Diumenge 13 d’abril. Diumenge de Rams
11.30 h. Des de la parròquia del Santíssim Salvador de Pardinyes.
Processó de les Palmes.
Itinerari pels carrers: de Miquel de Cortiada, Enginyer Cellers, 
Anastasi Pinós, Corregidor Escofet, camí de Corbins, Ramon Argilés 
i carrer de Miquel de Cortiada.
Ho organitza: Associació cultural de la Sagrada Família i Sant 
Cristòfol “la Somereta”, Parròquia del Santíssim Salvador i Orvepard.

12 h. Catedral Nova de Lleida
Benedicció dels Rams i Eucaristia Solemne de la Passió del Senyor. 

16.30 h. Oratori dels Dolors. C. Cavallers
Sortida dels Armats per fer el tradicional “pasacalle” i arribats a la zona 
de l’Escorxador, exhibició de “figures” i combinacions de la formació.

18.30 h. Parròquia de Nostra Senyora del Carme
Recital poètic de Setmana Santa “Homenatge a Jordi Pàmias”a 
càrrec de l’Agrupació Teatral TOAR.
Ho organitza:  Agrupació Teatral Toar.

Oratori dels Dolors
19.15 h. Sortida dels Armats dels Dolors precedint la processó.
19.30 h. Processó penitencial en honor de la Verge dels Dolors. 
Hi assistiran les autoritats religioses i civils de Lleida i hi participaran 
els Armats dels Dolors, diverses confraries lleidatanes amb  les 
seves vestes, acompanyades de bandes de música o tambors, 
penitents i representacions plàstiques de la vida de la Verge, amb un 
total de dotze passos o grups escultòrics.
Recorregut: c. Cavallers, av. Blondel, av. Catalunya, c. Lluís 
Companys, c. Manuel del Palacio, c. República del Paraguai, av. 
Madrid, pl. Espanya, av. Catalunya, av. Blondel i c. Cavallers.
Ho organitza: Real i Venerable Congregació de Nostra Senyora dels 
Dolors de Lleida.

22 h. Av. Blondel cruïlla amb c. Cavallers.
Reverència a la Verge dels Dolors. 
El pas de la Fugida a Egipte (Pas de “la Somereta”) farà la reverència 
a la Mare de Déu dels Dolors.

22.45 h. Catedral Nova de Lleida.
Estació de Penitència.
El pas de la Fugida a Egipte (Pas de “la Somereta”) farà entrada a 
la Catedral Nova de Lleida i se situarà davant de l’altar per realitzar 
l’acte de penitència.
Ho organitza: Associació cultural de la Sagrada Família i Sant 
Cristòfol i Parròquia del Santíssim Salvador.

.........................................................................

Dimarts 15 d’abril
Catedral Nova de Lleida 
18.15 h. Celebració Comunitària de la Penitència
19 h. Missa Crismal
Benedicció dels Sants Olis i renovació de les promeses de 
l’Ordenació sacerdotal.

.........................................................................

Dijous 17 d’abril – Dijous Sant
20 h. Catedral Nova de Lleida
Celebració del Sant Sopar i lavatori dels peus

00 h. Església romànica de Sant Martí
Processó del Silenci
Sortida amb el Sant Crist de l’Agonia i el pas de la nova imatge de la 
Mare de Déu de la Pietat, titular de la Confraria de la Pietat de Lleida 
de l’ AV de Jaume I.

Itinerari pels carrers: Jaume I, Sant Martí, Gramàtics, Cavallers 
(entrada del Crist de l’Agonia a l’Oratori dels Dolors), Major, La 
Palma, Tallada, Múrcia i Jaume I.

“Rompida del Silencio”
A càrrec de l’ “Agrupación de Tambores y Bombos de la Cofradía de 
la Casa de Aragón”, en retornar la processó a l’església romànica 
de Sant Martí.
Ho organitza: Cofradía de Nazarenos del Santo Crucifijo i la Cofradía 
de la Casa de Aragón.

Divendres 18 d’abril – Divendres Sant
08 h. Des de la Parròquia del Santíssim Salvador
Viacrucis

9 h. Des de la Parròquia de Sant Martí fins a la Seu Vella.
Viacrucis
Amb la participació de la Cofradía de Nazarenos del Santo  Crucifijo.

10.30 h. Parròquia de la  Mare de Déu de la Mercè de Lleida. 
Viacrucis

17.30 h. Des del pati del col·legi dels Maristes
“Pasacalle” dels Armats de la Sang
Seguint el mateix trajecte de la processó del Sant Enterrament al 
vespre, amb parada al parc de l’Escorxador, on es realitzarà una 
sèrie d’evolucions i figures.
Ho organitza:  Venerable Congregació de la Puríssima Sang de 
Lleida.

19 h. Catedral Nova de Lleida
Ofici de la Passió del Senyor

19 h. Parròquia de nostra Senyora del Carme
Representació de la Passió de Lleida a càrrec de l’Agrupació 
Teatral TOAR.
Ho organitza:  Agrupació Teatral Toar.

20.30 h. Avinguda de Catalunya
Sortida dels Armats, que efectuaran una sèrie d’evolucions i figures 
a l’avinguda de Catalunya.
Ho organitza: Venerable Congregació de la Puríssima Sang de 
Lleida.

21 h. des de l’Església de la Sang
Solemne processó del Sant Enterrament
Presidida pel Sr. Bisbe de la diòcesi acompanyat de les primeres 
autoritats, i que sortirà de l’església de la Puríssima Sang, seguirà 
per l’avinguda de Catalunya en direcció als carrers de Lluís 
Companys, Unió, Templers, Acadèmia, República del Paraguay, 
plaça d’Espanya i avinguda de Catalunya, i acabarà a l’església de 
la Puríssima Sang, on es cantarà la Salve Regina a la Mare de Déu 
de la Soledat, per cloure la jornada
Ho organitza:  Venerable Congregació de la Puríssima Sang de 
Lleida. 

.........................................................................

Dissabte 19 d’abril – Dissabte Sant 
23 h. Catedral Nova de Lleida
Solemne Vetlla Pasqual

.........................................................................

Diumenge 20 d’abril – Diumenge de Pasqua
12 h. Catedral Nova de Lleida
Missa de Resurrecció. 

.........................................................................

Diumenge 27 d’abril 
20 h. Parròquia de la Mare de Déu de la Mercè de Lleida
Representació de la Passió. 
Ho organitza:  Parròquia de la Mare de Déu de la Mercè de Lleida.

.........................................................................


