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Parlar de Setmana Santa a Catalunya és parlar de Sant Vicenç dels Horts, 
ja que comptem amb una Setmana Santa única i diversa, que sorprèn i 
emociona visitants d’arreu. 

La Processó del Silenci és una de les més antigues i reconegudes de Catalunya. 
Els seus orígens es remunten al segle XVI: tot apunta que va néixer pels volts 
de 1587, arran la representació de l’Auto Sacramental. En conseqüència, la 
nostra ciutat és bressol de dues de les manifestacions culturals més antigues 
que perviuen a Catalunya. 

Fruit de la vitalitat cívica i cultural de Sant Vicenç dels Horts, fa 25 anys va 
néixer la processó de Dijous Sant. Any rere any, saeta a saeta, s’ha convertit 
en un fenomen cultural únic al nostre entorn, gràcies a la il·lusió d’un grup 
de vicentins i vicentines d’ascendència andalusa que mantenen viva una 
herència cultural enriquidora. 

És així, amb la feina conjunta del Cos de Portants del Sant Crist i de la 
Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora de la Soledad, que 
la diversitat ha esdevingut un valor afegit de la Setmana Santa vicentina, amb 
una identitat integradora i rica que la fa única a Catalunya.

Gaudiu de la Passió per Setmana Santa que s’escampa per Sant Vicenç 
dels Horts amb varietat de propostes: a més de les processons i l’Auto 
Sacramental, també les desfilades d’armats i vestals, el concert de bandes, 
els trasllats de passos o el via crucis, entre d’altres. Totes i tots nosaltres 
formem part d’aquest batec. 

Una Passió única i pròpia Una Pasión única y propia

Hablar de Semana Santa en Catalunya es hablar de Sant Vicenç dels Horts, ya que 
contamos con una Semana Santa única y diversa, que sorprende y emociona a 
visitantes de todas partes. 

La Processó del Silenci es una de las más antiguas y reconocidas de Catalunya. 
Sus orígenes se remontan al siglo XVI: todo indica que nació sobre 1587, a raíz 
de la representación del Auto Sacramental. En consecuencia, nuestra ciudad es 
la cuna de dos de las manifestaciones culturales más antiguas que perviven en 
Catalunya. 

Fruto de la vitalidad cívica y cultural de Sant Vicenç dels Horts, hace 25 años nació 
la procesión de Jueves Santo. Año tras año, saeta a saeta, se ha convertido en un 
fenómeno cultural único en nuestro entorno, gracias a la ilusión de un grupo de 
vicentinos y vicentinas de ascendencia andaluza que mantienen viva una herencia 
cultural enriquecedora. 

Es así, con el trabajo conjunto del Cos de Portants del Sant Crist y de la Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora de la Soledad, como la diversidad 
se ha convertido en un valor añadido de la Semana Santa vicentina, con una 
identidad integradora y rica que la hace única en Catalunya.

Disfrutad de la Pasión por Semana Santa que se esparce por Sant Vicenç dels Horts 
con variedad de propuestas: además de las procesiones y el Auto Sacramental, 
también los desfiles de armados y vestales, el concierto de bandas, los traslados 
de pasos o el vía crucis, entre otras. Todas y todos formamos parte de este latido. 

Miguel Comino Haro
Alcalde



Divendres 31 
de març

Dissabte,
1 d’abril

Desfilada dels Armats del Cos  
de Portants del Sant Crist.

Sortida del Casal Parroquial (c. del Riu)  
i arribada a la pl. de la Vila
Organització: Cos de Portants  
del Sant Crist.
Presentació de la Setmana Santa  
a la Societat La Vicentina a càrrec  
de la Il·lustríssima Sra. Olvido de la Rosa 
Baena, vicepresidenta de la Diputació 
de Granada. L’acompanyaran Joan Ruiz 
(president del Cos de Portants del Sant 
Crist) i Juan Martínez (president de la 
Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud 
y de Nuestra Señora de la Soledad). 
Clourà l’acte l’alcalde, Miguel Comino 
Haro.

Hi haurà una breu representació de l’Auto 
Sacramental i l’actuació d’Antonio Cortés.

Organització: Ajuntament.

Benedicció de rams i posterior 
processó de rams.

Sortida de la plaça de la Creu. 
Itinerari: c. Nou, pl. de Catalunya,  
pl. de Sant Jordi i arribada a 
l’Església de Sant Vicenç Màrtir.
Organització: Església de Sant 
Vicenç Màrtir.

A les 19 h A les 18.45 h

A les 20 h
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Prec del Sant Rosari
Lloc: Església de Sant Josep.
Organització: Església de Sant Josep, 
Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud 
y de Nuestra Señora de la Soledad.

Trasllat en processó del Santísimo 
Cristo de la Salud i de Nuestra Señora 
de la Soledad
Sortida de l’Església de Sant Josep. 
Itinerari: c. de Mn. Jacint Verdaguer,  
c. d’Antoni Mampel, av. de Ferrocarril,  
i arribada al Poliesportiu Municipal  
Sant Josep. 
Organització: Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Salud y de Nuestra Señora  
de la Soledad.

A les 19.30 h

A les 20.30 h

Processó i benedicció de rams
Sortida de l’Església de Sant Antoni de 
Pàdua. Itinerari: pl. de Carme Llinàs,  
c. de Sant Vicenç, c. de Claverol.  
c. de Sant Josep, c. de Mestre Pérez Moya,  
c. de la Vinyala, pl. de Carme Llinàs,  
c. de Miguel Hernández, c. de García Lorca, 
c. de Rafael Casanova, c. de Ribot i arribada 
a la Pista Poliesportiva Municipal  
Francesc Macià. 
Organització: Església de Sant Antoni  
de Pàdua.

Benedicció de rams i missa
Lloc: Església de Sant Josep. 
Organització: Església de Sant Josep.

Benedicció de rams i missa
Lloc: plaça de Sant Jordi.
Organització: Església de Sant Vicenç Màrtir.

A les 10.30 h

A les 12 h

A les 12 h

Diumenge,
2 d’abril

Dilluns,
3 d’abril
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Desfilada dels Armats del Cos de Portants 
del Sant Crist.
Sortida del Casal Parroquial, (c. del Riu)  
i arribada a l’Església de Sant Vicenç Màrtir. 
Organització: Cos de Portants del Sant Crist.

Processó amb saetas del Santísimo 
Cristo de la Salud i de Nuestra Señora 
de la Soledad, acompanyats per les 
bandes de música. Les saetas les 
cantaran: Diana Navarro, Arcángel, María 
Carrasco, Tamara Jerez, Manuela de 
Duende, José Antonio Escribano i Juan 
Antonio Caballero.
Sortida del Poliesportiu Municipal Sant 
Josep, Escola Sant Josep.  
Itinerari: c. de Girona, c. de Mn. Jacint 
Verdaguer, c. d’Antoni Mampel,  
c. de Barcelona i arribada a l’Església  
de Sant Josep.
Organització: Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Salud y de Nuestra Señora  
de la Soledad.

A les 21 h A les 21.30 h

Representació de l’Auto Sacramental.
Viurem els darrers dies de Jesús fins a la 
seva mort. Guió escènic sobre el text més 
antic de Fra Antoni de Sant Jeroni  
(segle XVIII), amb els salms de Narcís Lunes  
i Boloix i amb música del mestre Antoni 
Casasampere. 
Aforament limitat a 250 localitats. 
Direcció tècnica: Ricard Font.  
Direcció musical: Cristina Bonilla i Elies Orri.  
Direcció artística: Roc Escala. 
Lloc: Església de Sant Vicenç Màrtir.
Organització: Cos de Portants del Sant Crist.

A les 22 h

Dimarts,
4 d’abril

Dijous,
6 d’abril
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Divendres,
7 d’abril

Concert de les bandes 
participants a la Processó  
de Penitència. 
Lloc: plaça de la Vila.

Organització: Cos de Portants 
del Sant Crist.

A les 19.30 h

A les 16.30 h Desfilada dels Armats del Cos de Portants  
del Sant Crist. 

Davant de l’Ajuntament es farà una breu exhibició  
i l’arenga del Centurió.
Sortida del Casal Parroquial.  
Itinerari: c. de Ribot, c. de Nou, c. de Sant Josep, 
c. de Miguel Hernández, c. de Rafael Casanova, 
pl. de  la Vila (aturada, exhibició i arenga del 
Centurió), c. de Sant Joan Bosco, c. de Sant 
Miquel, c. de Ribot, c. de Rafael Casanova i 
arribada a la Societat Cultural La Vicentina.
Organització: Cos de Portants del Sant Crist.

Via Crucis.

Sortida de l’Església de Sant Vicenç Màrtir. 
Itinerari: c. de Nadal, c. de Barcelona, c. de Rafael 
Casanova, pl. de la Vila, c. de Rafael Casanova,  
c. de la Pobla, c. Nou, pl. de Catalunya i arribada  
a l’Església de Sant Vicenç Màrtir.
Organització: Cos de Portants del Sant Crist.

A les 8 h

Representació de l’Auto 
Sacramental. 

Viurem els darrers dies de Jesús 
fins a la seva mort. Guió escènic 
sobre el text més antic de Fra 
Antoni de Sant Jeroni (segle XVIII), 
amb els salms de Narcís Lunes  
i Boloix i amb música del mestre 
Antoni Casasampere. Aforament 
limitat a 250 localitats.
Hi haurà una segona representació  
de l’Auto Sacramental a les 19 
hores.
Direcció tècnica: Ricard Font.  
Direcció musical: Cristina Bonilla  
i Elies Orri.  
Direcció artística: Roc Escala.
Lloc: Església de Sant Vicenç 
Màrtir.
Organització: Cos de Portants  
del Sant Crist.

A les 17.30 h

A les 21 h

Processó de Silenci del Sant 
Crist.  

Es podran veure els passos de 
l’Hort, de l’Assotament, de l’Ecce 
Homo, de Natzaret, de la Mare  
de Déu dels Dolors, de la Soledat  
i del Sant Sepulcre.
Sortida i arribada a l’Església  
de Sant Vicenç Màrtir.
Organització: Cos de Portants  
del Sant Crist. 20232023

Divendres,
7 d’abril
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