
Processons de 
Divendres Sant  

El Divendres Sant és el dia en què les tradicions 
cristianes commemoren la crucifixió i la mort de 
Jesucrist. És un dia marcat pel dol i la penitència que 
s’emmarca dins les festivitats de Setmana Santa.



Festivitats Religioses 
a Barcelona

Processons de 
Divendres Sant  

Què és el Divendres Sant?
El Divendres Sant és el dia en què les tradicions 
cristianes commemoren la crucifixió i la mort de 
Jesucrist. És un dia marcat pel dol i la penitència 
que s’emmarca dins les festivitats de Setmana 
Santa i, tradicionalment, dia de processons a 
diversos països de tradició catòlica.

Les processons de Divendres Sant a Barcelona
Una processó és una celebració religiosa en què 
es trasllada una o diverses imatges religioses, 
sobre els anomenats passos, pels carrers de 
la ciutat. Aquest any la ciutat de Barcelona 
n’acollirà tres: la històrica processó del Sant 
Crist de la Bona Mort, recuperada des de l’any 
2014 per la congregació del mateix nom; la 
processó de la Virgen de las Angustias, imatge 
que surt acompanyada amb la de Jesús Natzarè 
i la del Crist de l'Agonia, i la processó de Jesús 
del Gran Poder i l’Esperança Macarena, que se 
celebra a la ciutat des de l’any 1966.

El Consell General de Germandats i 
Confraries de l’Arxidiòcesi de Barcelona
El Consell General de Germandats i Confraries 
de l’Arxidiòcesi de Barcelona és l’encarregada 
d’agrupar les 80 germandats i prop de 15.000 
confrares repartits entre les diòcesis de 
Barcelona, Sant Feliu i Terrassa, del qual formen 
part les tres confraries responsables d’aquestes 
tres processons a la Ciutat Comtal.

Propers esdeveniments
 Vesak – Saga Dawa
 Id al-Fitr (Ramadà)
 Ioga Day

Comerç, 44, baixos
08003 Barcelona
T. 93 256 43 42

barcelona.cat/oficina-afers-religiosos

Quan i on?
 Processó del Crist de la Bona Mort:
Divendres, 19 d’abril, de 18.00 a 22.00 hores
Ho organitza: Congregació del Santíssim Crist 
de la Bona Mort
Inici i final: Parròquia de Santa Anna

 Processó de la Virgen de las Angustias:
Divendres, 19 d’abril, de 19.00 a 22.30 hores
Ho organitza: Hermandad y Cofradía 
de Nuestra Señora de las Angustias
Inici i final: Parròquia de Sant Jaume

 Processó de Jesús del Gran Poder i Maria 
Santíssima Macarena:
Divendres, 19 d’abril, a les 17.00 hores
Ho organitza: Pontifícia i Reial Germandat 
de Jesús del Gran Poder i Maria Santíssima 
de l'Esperança Macarena
Inici i final: Parròquia de Sant Agustí

Festivitats religioses a Barcelona és una 
sèrie de fulletons per explicar a les veïnes i 
veïns les manifestacions culturals i religioses 
que tenen lloc als espais públics de la ciutat.

Església 
de Sant Agustí 

C. de l’Hospital

Catalunya

Església 
de Sant Jaume

C. de Ferran 
Plaça de 
Sant Jaume

Pla de la Seu Plaça del Pi 

Església 
de Santa Anna

Catedral
de Barcelona

La
 R

am
bl

a

C. de Santa Anna

C. de Portaferrissa 

Av
. d

el
 P

or
ta

l d
e 

l’À
ng

el

Liceu

1

3

2

3

2

1


