Cultura i mitjans | Redacció | Actualitzat el 02/04/2015 a les 22:34

Els armats anticipen les
processons dels Sants Misteris
Els manaies desfilen a Camprodon i Campdevànol
Fotos dels armats de CampdevÃ nol (AdriÃ Costa)

Desfilada dels armats a Campdevànol. Foto: Adrià Costa

La desfilada dels armats ha anticipat aquest dijous les processons de Divendres Sant de
Campdevànol i Camprodon. Els armats han desfilat aquest vespre per tal de presentar-se a les
autoritats d'ambdós municipis. Ho han fet sense patir pel temps que també respectarà els de demà,
que sovint es veuen afectats per la pluja. La meteorologia, en canvi, es podria complicar de cara
a dissabte amb xàfecs i ruixats.
A Campdevànol ja més de sis dècades de l'inici d'una de les úniques processons amb passos
vivents. Una ?anomalia? causada per la manca de recursos quan es va iniciar la primera etapa
d'aquesta representació religiosa que es va perdre el 1965 i es va recuperar el 2007. Es tracta
dels passos de l'Ecce Homo, l'Hort de Getsamaní, el Camí del Calvari i el Davallament de la Creu que complementen el de la Veronica i el Judes-.
A Camprodon, per la seva banda, aquest dijous també ha estat el torn de la desfilada del
maniple mentre que Divendres Sant la processó dels Sants Misteris començarà a les nou del vespre.
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A més, divendres al matí hi haurà el tradicional Via Crucis, conegut com la Processó de les Dones.
La revista de la vint-i-vuitena processó es pot descarregar en format digital. En el document la
junta recorda als participants que les túniques han d'estar ben planxades i ser suficientment
llargues per tapar la roba de carrer que ha de ser fosca. A més, aconsellen sabates i mitjons de
calor fosc i es prohibeixen els talons i les sabates esportives als participants de la manifestació
religiosa.
Els armats dels dos dos municipis ja van desfilar el cap de setmana passat a Girona. Van formar
part d'una legió de 800 romans que van voler celebrar el 75è aniversari dels manaies de la ciutat.

Desfilada dels armats a Campdevànol Foto: Adrià Costa

Programa de les processons de Divendres Sant de Campdevànol i Camprodon

Processó dels Sants Misteris de Campdevànol
Dijous 2 d'abril
Entrega del pendó. Plaça Anselm Clavé (19.00)
Divendres 3 d'abril
https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/26197/armats-anticipen-processons-dels-sants-misteris
Pagina 2 de 5

Processó dels Sants Misteris amb passos vivents. Sortida des del pavelló municipal (20.30)
Processó dels Sants Misteris de Camprodon
Dijous 2 d'abril
Concentració de tot el maniple, degudament uniformat, per passar revista del material. Monestir de
Sant Pere (20.00)
Desfilada fins la porta de la Cerdanya on les autoritats de la vila faran entrega de la maça als
soldats romans (20.30)
A continuació, l'abanderat arribarà fins a la torre del pont i, prenent el penó, farà mostra de la
conquesta de Camprodon.
Seguidament, es desfilarà fins la plaça de la Vila on fan els honors davant la Casa de la Vila.
Interpretació de la Retreta.
Divendres 3 d'abril
Sortida dels romans de la plaça Santa Maria fins a l'església del Carme (7.45)
Concentració davant l'església del Carme per fer la sortida del Viacrucis (Processó de les Dones)
pels diferents carrers del poble (8.00)
A continuació, interpretació de la Retreta a l'Hospital geriàtric
Sortida en marxa ràpida vers la plaça de la Vila per fer el lliurament al centurió del maniple del
banderí de comandament, així com per recollir els decurions i el penó del maniple (20.30)
A continuació, col·locació a les escales del monestir del retaule de la Passió
Inici de la processó dels Sants Misteris. Monestir de Sant Pere (21.00)
Totes les activitats de la Setmana Santa al Ripollès

Galeries de fotos 2014
Fotos processó dels Sants Misteris de Campdevànol (Arnau Urgell)

Fotos desfilada dels soldats romans de Camprodon (Josep Maria Montaner)

Fotos desfilada armats de Campdevànol (Arnau Urgell)

Galeries de fotos 2013
Fotos processó dels Sants Misteris de Campdevànol (Rastres Fotografia)

Fotos processó dels Sants Misteris de Camprodon (JM Montaner)

Fotos armats de Campdevànol (Adrià Costa)
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Galeries de fotos 2012

Fotos processó Sants Misteris de Camprodon (Xevi Mas)

Fotos processó Sants Misteris de Campdevànol (Lurdes López)

Fotos desfilada del maniple a Camprodon (Adrià Costa)

Fotos processó dels Sants Misteris de Camprodon (2) (Rastres Fotografia)

Caramelles de Campdevànol, Planoles i Sant Joan

Galeries de fotos 2008-2011
Fotos processó Divendres Sant Campdevànol 2011 (Arnau Urgell)

Fotos dels manaies de Campdevànol 2011 (Adrià Costa)

Fotos processó dels Sants Misteris de Campdevànol 2010 (Arnau Urgell)

Fotos processó dels Sants Misteris de Camprodon 2010 (Adrià Costa)

Fotos dels armats de Campdevànol 2009 (Arnau Urgell)

Fotos desfilada del maniple a Camprodon 2008 (Arnau Urgell)

Totes les fotos de la Setmana Santa arreu de Catalunya
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La desfilada dels armats a Campdevànol a la Residència. Foto: Adrià Costa
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