Mapa de la Setmana Santa als carrers de
Catalunya
Dll, 25/03/2019 per Catalunya Religió
Espai de recursos

Aquest és un mapa de les processons, via crucis i desfilades que es fan als carrers
de Catalunya durant la Setmana Santa. S'exclouen actes tancats o no estrictament
procesisonals.
Les icones identifiquen amb sigles els dies de Setmana Santa (amb dates variables
segons l'any). Són aquestes:
DvRa: Divendres abans de Rams (abans, de Dolors)
DsRa: Dissabte abans de Rams
DgRa: Diumenge de Rams
DlS: Dilluns Sant
DmS: Dimarts Sant
DcS: Dimecres Sant
DjS: Dijous Sant
DvS: Divendres Sant
DsS: Dissabte Sant (o de Glòria)
DgRe: Diumenge de Ressurreció
DlP: Dilluns de Pasqua
Q : altres
Si coneixeu alguna processó no inclosa en aquest mapa, podeu respondre un
qüestionari des clicant aquí.
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Les processons a Catalunya
Les processons (incloem aquí també els viacrucis i les desfilades de soldats romans
-armats, manaies- o altres elements) són manifestacions de la cultura popular
religiosa, abundants en l'àmbit catòlic, en les quals una imatge d'un sant, la Mare
de Déu o de Jesús, sols o representant una escena, que són portats en un lloc de
culte (ermita, església). Si bé el seu origen és a l'Edat Mitjana, la seva proliferació
es deu al Concili de Trento.
Després del Concili Vaticà II, la celebració de processons va anar decaient fins a la
seva pràctica desaparició. Als anys vuitanta es viu una revifalla del fenomen, amb
la recuperació de moltes processons i amb la incoporació de noves advocacions
provinents d'altres llocs d'Espanya, a causa de la immigració. Fonamentalment, les
processons tenen lloc durant la Setmana Santa, on s'hi representen imatges de la
Passió, Mort i ressurecció de Jesucrist.
Vegeu Setmana Santa als carrers de Catalunya en un mapa més gran.
Vegeu també Les passions a Catalunya.
Vegeu també Celebracions de la Pasqua a Catalunya.
Més informació a Festes.org, Barnacofrade i Tarracofrade.
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