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Quan 
menys t’ho 
esperes

canvia

El setmanari Gratuït líder de Catalunya | El Diari Electrònic de Mataró i el Maresme



Armats de Mataró

Nuestro Padre 
Jesús Nazareno

Oració del Senyor 
a l'Hort

Nuestra Señora 
de la Esperanza

Jesús Captiu

Sant Crist de 
l'Agonia

Nostra Senyora 
dels Dolors

Sant Crist de la 
Bona Mort

Coronació 
d'Espines

Sant Sepulcre

La Verònica

Nuestra Señora 
de la Soledad

els misteris  de 
mataró

Repassem els passos i imatges  
protagonistes de la Processó General 
de Divendres Sant i en facilitem el seu 
seguiment pels diferents recorreguts.
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Setmana Santa

La Setmana Santa de Mataró entra en els seus 
dies de major intensitat. De dijous a diumen-
ge, de la mort a la resurrecció, els carrers de 

la ciutat tornaran a ser testimonis de processons i 
actes litúrgics en els que són, sense cap mena de 
dubte, els dies de major intensitat religiosa al car-
rer. Molt popular, no només entre els confrares sinó 

processó:  
PROCESSÓ GENERAL

Quan?
Divendres 30 de març a les 19:30h

On?
Des de la parròquia de Santa Maria

96 hores de màxima 
intensitat confrare

també entre un públic singularment nombrós en la 
Processó General del divendres, la Setmana Santa de 
la capital maresmenca s'ha consolidat com una de 
les referents a Catalunya. Sense la història ininter-
rompuda d'altres ciutats com Tarragona o el vigor 
singular d'un ritual com pot ser la de Verges, és clar: 
sinó amb el fruit d'una invenció moderna que ha 
estirat fi ls i herències provinents de segles passats 
i hi ha sumat accents i maneres diverses, sobretot 
andaluses, fi ns a confi gurar un panorama confrare 
essencialment mestís. Aquest és l'ADN del que s'ha 
conegut com el "model Mataró" de Setmana Santa.

Per més que pugui semblar el contrari, hi ha poc lloc 
per l'immobilisme a la rebotiga de l'organització dels 
actes centrals d'aquests dies. Culminen en poques 
hores les feines i esforços d'hores i hores, setma-
nes i setmanes en moltes entitats. Les germandats 
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i confraries, així com els Armats, esperen amb delit 
l'arribada d'aquestes 96 hores del Dijous Sant al 
Diumenge de Pasqua. I coordinant-les hi ha la feina 
d'una Comissió que vetlla pel correcte funcionament 
de tots els actes i especialment el del central, el dia 
que surten tots els passos: el de la Processó General.

Canvis a la Processó General
Un acte que és considerat patrimoni cultural de 
la ciutat, i que aquest 2018 estrena petites modifi-
cacions perquè l'acte sigui més amè per als milers 
d'espectadors que venen a seguir-la. La Processó 
canviarà de ritus de sortida, recorregut i horaris per 
tal de millorar aspectes com “seguretat, prevenció, 
temps i organització” segons la Comissió de Setmana 
Santa. Amb els canvis es volen “aportar algunes 
millores al públic assistent i com no, donar un bon 
sentit litúrgic i d'expressió pública de fe” a un acte 
que congrega milers d'espectadors.

Amb aquest objectiu de millorar-la, l'acord entre 
armats, confraries i germandats estableix que es re-
cuperarà l'antic recorregut amb els carrers de Sant 
Francesc d'Assís i de Bonaire en lloc del trajecte que 
ara es feia pel Carrer Nou. A més, la Processó General 
s'iniciarà a la Basílica de Santa Maria i tots els misteris 
sortiran de l'interior del temple. La Plaça de Santa 
Maria, doncs, es buidarà de misteris i disposarà de 
tot l'espai per al públic.

La Processó de divendres capta tota l'atenció si bé 
l'activitat en forma de processons abraça aquestes 
96 hores ben especials. Des del vespre i nit de dijous, 
amb actes al Centre i a Cerdanyola –fent visibles les 
diferències en la manera de marxar en processó, a 
més– al Via Crucis de divendres al matí o el remat 
final: Precisament enguany les processons no aca-
baran amb la del Silenci amb la Soledat i el Sepulcre. 
Diumenge toca Processó Infantil. 

La nova processó 
infantil
Dedicada a Crist Ressucitat, és la gran 
novetat del programa d'aquest any  
i està organitzada per la confraria  
del Nazareno i l'Esperanza

Els carrers de Cerdanyola seran testimoni aquest 
Diumenge de Pasqua a la tarda d'una nova 
Processó, aquest cop amb els petits confrares 

de la Diputació Infantil del Nazareno i l'Esperanza 
com a protagonistes. I és que la novetat en forma de 
processó arriba amb els més petits portant la nova 
figura de Crist Ressucitat com a reclam. Seguint l'èxit 
de les processons de la Creu de Maig se sortirà i tor-
narà a Maria Auxiliadora, diumenge a les 17:30h.
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tarda de lluïment 
dels armats

El repic de timbals i els cops de llança a terra 
seran la banda sonora d'aquest Dijous Sant al 
Centre de Mataró. És el gran dia, amb jorna-

da intensiva, dels Armats de Mataró i els Soldats de 
Pau seran primer a Santa Maria a recollir la bandera 
i després aniran darrere l'Ajuntament on faran els 
seus quadres i evolucions més esperats. L'Alcalde 
els donarà la icònica ordre de "Endavant, Armats!" 
i aquests sorprendran el públic amb formacions 
variades de les seves diferents esquadres.

Acte:  Homenatge a la Ciutat

Quan: Dijous 29 a les 20h a la Plaça de 
l'Ajuntament amb els Armats

noche morada  
a cerdanyola

No hi ha dubte que la més apassionada de 
les processons és la que es viu a Cerdanyola 
el vespre i nit de Dijous Sant. El Nazareno 

i l'Esperanza es fan seus els carrers que uneixen 
Maria Auxiliadora i la seva seu en una nit que a més 
del sobrenom de 'Noche Morada' hi ha qui la defi-
neix com 'La Madrugá de Mataró' per la inspiració 
amb la més coneguda de les processons sevillanes. 
L'emotivitat és el segell propi d'aquesta processó en 
la qual no hi falten les tradicionals saetes.

Processó:  De Dijous Sant

Quan: Dijous 29 a les 20:30h a Maria 
Auxiliadora amb el Nazareno i l'Esperanza

Reformes integrals.
Inspecció tècnica d’edificis (ITE).
Assessorament particulars
i comunitats.
Taxacions.
Projectes tècnics.

670 053 959

Setmana Santa
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soledat i sepulcre,  
a cirera

Fins aquest any tenia l'al·licient de ser la dar-
rera Processó, tot i que segueix sent l'única 
que es fa en Dissabte, vigília de la Pasqua. A 

mitja tarda els carrers de Cirera surten al pas dels dos 
darrers misteris del dia abans, els  que representen 
els últims trams de la Passió: el Sepulcre i la Mare 
de Déu de la Soledat. És una Processó que permet 
visualitzar l'adscripció a totes dues confraries i que 
acaba a la seu de la germandat que porta el tron de 
la Mare de Déu únicament amb dones.

Processó:  Del Silenci

Quan: Dissabte 31 a les 18h des de 
l'Esperança amb Sant Sepulcre i Soledat

els dolors'imposen 
en la nit del silenci

La imatge de la Mare de Déu dels Dolors no-
més abandona la seva restaurada i admirada 
Capella un cop l'any i d'ençà que la Venerable 

Congregació dels Dolors es va sumar a la Nit del 
Silenci. Es tracta d'una Processó de ritus català, sò-
bria, que emmudeix els carrers de la rodalia de Santa 
Maria i on en moments com l'arribada de nou a la 
Basílica, amb Armats i els dos misteris de més tra-
dició local deixant pas als Dolors resulta d'un gran 
impacte emocional i visual.

Processó:  Nit del Silenci

Quan: Dijous 29 a les 21:30h, des de Sta Ma-
ria amb els Armats, Oració, Coronació i Dolors.

núm. 1814 del 29 de març al 5 d'abril de 2018
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els armats:  
soldats de pau
Les diferents formacions dels soldats 
romans de pau obren la Processó més 
important. L'entitat més antiga docu-
mentada: el pròleg del que vindrà.

Els armats representen els soldats de l'Imperi 
Romà present a la Jerusalem ocupada. Són 
presents a la Passió de Nostre Senyor perquè 

varen fer captiu a Jesús després que els jueus l'apres-
saren a l'Hort de Getsemaní, el van portar davant 
de Ponç Pilat i el coronaren d'espines i crucificaren. 
Les aparicions dels Armats durant la Setmana Santa 
guarden relació amb aquests episodis.

Són Patrimoni Cultural de la Ciutat i tenen el seu dia 
àlgid el Dijous Sant, quan fan l'homenatge a la Ciutat. 
També obren la Processó General i es fan presents 
a la Nit del Silenci i el Prendiment, a més d'anar a 
recollir el Sant Crist, Divendres Sant.

confraria:   
ArmAts de mAtAró

actes:
Homenatge a la Ciutat
Dijous Sant, 29 de març, 20h

Nit del silenci
Dijous Sant, 29 de març, 21:30h

Processó General.
Divendres Sant, 30 de març, 19:30h

TOTA LA INFORMACIÓ AL TEU MÒBIL:

 Escaneja el codi per 
     veure els seus recorreguts

 totmataro.cat
 facebook.com/totmataro
 #totsetmanasanta

Setmana Santa
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l'oració a l'hort, 
de tradició local
Queden pocs passos que testimoniïn la 
tradició més antiga de sortir en proces-
só. sense altisonàncies, amb sobrietat i 
amb l'estil català trobem l'Oració.

Aquest és un dels passos de tradició mataro-
nina, amb imatges d'evident escola olotina 
–Jesús en talla de fusta i l'Àngel fet de guix, 

que són refets en motlle a partir dels originals– i que 
manté l'estil històric de les processons mataroni-
nes. En origen era el pas que portava la pagesia de 
la ciutat, va sortir al carrer ininterrompudament de 
1944 a 1970 i també va ser el primer de sortir en la 
recuperació de la Setmana Santa, el 1986.  

La vestimenta de la confraria està composta per 
una vesta de color blanc, caputxa i guants morats i 
el cordó característic dels franciscans a la cintura, ja 
que els seus inicis guarden relació amb aquesta orde. 

confraria:   
OrACió deL seNyOr A L'HOrt

actes:
Nit del silenci
Dijous Sant, 29 de març, 21:30h

Processó General.
Divendres Sant, 30 de març, 19:30h

TOTA LA INFORMACIÓ AL TEU MÒBIL:

 Escaneja el codi per 
     veure els seus recorreguts

 totmataro.cat
 facebook.com/totmataro
 #totsetmanasanta
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jesús captiu, 
aires malaguenys
És el senyor del diumenge de rams,  
en el que regna des de sobre del tron 
més voluminós i pesat de la nostra  
setmana santa.

La inspiració malaguenya s'explica perquè és en 
aquesta capital andalusa on trobem el Captiu 
més reverenciat pel món confrare i també pel 

tipus de pas amb el qual surt en processó l'homòleg 
mataroní. El Diumenge de Rams és molt seguit en 
l'ascens a Les Escaletes –aquest any a Les Espenyes– 
amb el qual els seus portants fan una autèntica ex-
hibició de dedicació, esforç i fe. Aquest any torna a 
sortir a la Processó General, on hi ha estat de forma 
intermitent els últims anys.

La imatge de Jesús Captiu data de 1988 i val la pena 
apreciar també tots els detalls del seu pas neobar-
roc, de més de quatre metres de llarg, tallat i ple de 
detalls com la imatge de Les Santes o el Beat Samsó.

confraria:  GermANdAt de Jesús 
CAPtiu i NOstrA seNyOrA deLs dOLOrs

actes:
Processó del Prendiment
Diumenge de Rams, 25 de març, a les 18h

Processó General.
Divendres Sant, 30 de març, 19:30h

TOTA LA INFORMACIÓ AL TEU MÒBIL:

 Escaneja el codi per 
     veure els seus recorreguts.

 totmataro.cat
 facebook.com/totmataro
 #totsetmanasanta

Setmana Santa
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els dolors 
patint pel fill
L'altra imatge de la mateixa German-
dat compartirà divendres sant amb ell, 
seguint-lo amb atenció i el gest adolorit 
per la sort que espera al seu fill.

La Mare de Déu dels Dolors ja va sortir en la 
seva Processó divendres passat però no falta-
rà, com és habitual, a la General de Divendres 

Sant. Això demostra la capacitat de mobilització de 
la Germandat, una de les entitats confrares amb més 
múscul a la ciutat, amb seu canònica a Santa Maria. 

El Misteri dels Dolors té una llarga tradició i fort 
arrelament a la Setmana Santa catalana. Per això 
convé no confondre aquesta imatge, titular de la 
germandat del Captiu i els Dolors amb la Venerable 
Congregació dels Dolors que amb un pas antic surt 
al carrer només a la Nit del Silenci de Dijous Sant. 
La devoció pels Dolors, però, es fa patent en un i 
en l'altre cas.

confraria:  GermANdAt de Jesús 
CAPtiu i NOstrA seNyOrA deLs dOLOrs

actes:
Processó de maria al Peu de la Creu
Divendres de Dolors, 23 de març,  
a les 19:30h

Processó General.
Divendres Sant, 30 de març, 19:30h

TOTA LA INFORMACIÓ AL TEU MÒBIL:

 Escaneja el codi per 
     veure els seus recorreguts.

 totmataro.cat
 facebook.com/totmataro
 #totsetmanasanta
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la coronació 
està d'aniversari
La pluja va esguerrar dissabte passat la 
Processó homònima que havia de servir 
per culminar 30 anys de presència als 
carrers. el pas, però, és molt més antic.

Aquest Misteri forma part de les antigues pro-
cessons de Mataró. L'actual conjunt escultòric 
de la Coronació d'Espines data de 1950, quan 

va ser beneït després que un any abans un grup de 
devots de l'església de Sant Josep decidís crear un 
pas i una confraria que reproduís aquest episodi. 
Actualment, però, les imatges són venerades i tenen 
la seu canònica a la parròquia de Sant Pau, al barri 
del Palau i Sant Simó.

La Coronació d'Espines va sortir sempre en processó 
amb la talla de fusta en la qual dos soldats coronen 
a Jesucrist entre el mateix 1950 i 1970 i va ser recu-
perada a partir de 1989. És de tradició catalana, si 
bé darrerament s'ha passat a dur en costal.

confraria:   CONfrAriA de  
LA COrONACió d'esPiNes

actes:
Nit del silenci
Dijous Sant, 29 de març, 21:30h

Processó General.
Divendres Sant, 30 de març, 19:30h

TOTA LA INFORMACIÓ AL TEU MÒBIL:

 Escaneja el codi per 
     veure els seus recorreguts.

 totmataro.cat
 facebook.com/totmataro
 #totsetmanasanta

Setmana Santa
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la verònica, 
antiga i salesiana
La imatge de la Verònica és portada so-
bre rodes, en tradició adaptada catalana 
i cada any que segueix sortint en proces-
só és un mèrit pels seus membres.

La Verònica, que eixuga el front de Jesús i li 
queda com per art del cel la imatge del pa-
timent d'aquest estampat al mocador, és el 

motiu d'una de les imatges amb més història de la 
Setmana Santa local. La Confraria de la Verònica 
és una de les més antigues que actualment surt 
en processó tant a Mataró com a l'Arxidiòcesi de 
Barcelona, que es diu aviat. 

Aquesta confraria, de la mà del Col·legi Salesians, por-
ta el moment de la Passió on les dones de Jerusalem 
renten la cara a Jesús en el camí del Calvari. Resisteix 
al carrer a l'envelliment dels seus membres, exalum-
nes dels Salesians que perpetuen la presència d'una 
imatge del tot ancestral.

confraria:   
CONfrAriA de LA VeròNiCA

actes:
Processó General.
Divendres Sant, 30 de març, 19:30h

* fins el 2017 participava de la Processó  
de dijous sant a Cerdanyola

TOTA LA INFORMACIÓ AL TEU MÒBIL:

 Escaneja el codi per 
     veure els seus recorreguts.

 totmataro.cat
 facebook.com/totmataro
 #totsetmanasanta
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el nazareno, 
dut en costal
en paral·lel, pràcticament, a la sortida 
a sevilla d'imatges tan estimades com 
el Jesús del Gran Poder a Cerdanyola 
regna el Nazareno de mataró.

La referència a Sevilla és obligada, perquè és el 
primer pas mataroní que es va dur en costal, 
amb els seus passos menuts i els "costaleros" a 

sota del misteri, ocults. A Mataró existia una imatge 
del Natzarè que encara es conserva a la Basílica de 
Santa Maria, però sense Creu, però des que es van 
recuperar les processons és una imatge tallada la 
que processona sobre un pas de tron portat a l'estil 
sevillà de costal.

L'actual imatge va ser adquirida el 1989 i se li han 
practicat diferents restauracions, l'última l'any pas-
sat. Aquest any farà hores extres ja que anirà de 
Cerdanyola al Centre en processó per ser Divendres 
Sant, ja, a Santa Maria. 

confraria:  HermANdAd de  
NuestrO PAdre Jesús NAzAreNO y 
NuestrA señOrA de LA esPerANzA

actes: 
Processó de dijous sant
Dijous Sant, 29 de març, 2oh

Processó General.
Divendres Sant, 30 de març, 19:30h

TOTA LA INFORMACIÓ AL TEU MÒBIL:

 Escaneja el codi per 
     veure els seus recorreguts.

 totmataro.cat
 facebook.com/totmataro
 #totsetmanasanta

Setmana Santa
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l'esperanza 
rere el seu fill
tot i el patiment de la mare pel calvari 
del fill, la mare de déu inspira espe-
rança. És un dels elements que més 
passió desperta de la setmana santa.

A Mataró, l'Esperanza segueix el Nazareno amb 
qui fa "encuentros" tant dijous com diven-
dres. Són de la mateixa germandat tot i que 

el pas no es porti en costal. Realitzada el 1997 per 
Martín Richarte, 'la Esperanza' és d'estil sevillà i re-
presenta l'Esperança Dolorosa.  Apareix l'Esperança 
enmig del gran dolor com la victòria final després 
de la mort. Malgrat l'esperança, i que es representa 
en una mare de Déu amb saia blanca –al·ludint a la 
puresa de les inicials esperances– i amb verd que és 
el triomf de la vida sobre la mort. 

Porta acompanyament musical de banda de tambors 
i cornetes. Inicialment les portants eren dones però  
ara és duta per confrares dels dos sexes.

confraria:  HermANdAd de  
NuestrO PAdre Jesús NAzAreNO y 
NuestrA señOrA de LA esPerANzA

actes: 
Processó de dijous sant
Dijous Sant, 29 de març, 2oh.

Processó General.
Divendres Sant, 30 de març, 19:30h

TOTA LA INFORMACIÓ AL TEU MÒBIL:

 Escaneja el codi per 
     veure els seus recorreguts.

 totmataro.cat
 facebook.com/totmataro
 #totsetmanasanta
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el crist de l'agonia: 
en tron, o en bossa
La imatge correspon a un dels tres 
cossos de portants que hi ha a la ciutat, 
hereus dels antics gremis. A la Processó 
General va amb tron.

En tron vol dir amb un pas, com la majoria 
d'imatges o misteris. En canvi al concorre-
gut Via Crucis de la Llàntia del Diumenge de 

Rams la Creu és duta en bossa, a l'estil tradicional 
català.  Aquest Misteri de Jesús en Creu contemplat 
per la seva Mare –element que es va afegir fa pocs 
anys– recull els moments previs a la mort. Són mo-
ments d'agonia, de gran patiment. Malgrat això la 
cara del Sant Crist recull certa serenor i tranquil·litat.

La seva confraria va ser refundada fa un quart de 
segle, després de ser present a Llavaneres –com els 
Armats, durant la prohibició– i antigament havia 
estat una de les més importants, fins al punt d'aju-
dar altres imatges, confraries i misteris. 

confraria:  CONfrAriA deL  
sANt Crist de L'AGONiA

actes:
Via Crucis de la Llàntia
Diumenge de Rams, 25 de març, a les 19h

Processó General
Divendres Sant, 30 de març, 19:30h

TOTA LA INFORMACIÓ AL TEU MÒBIL:

 Escaneja el codi per 
     veure els seus recorreguts.

 totmataro.cat
 facebook.com/totmataro
 #totsetmanasanta

Setmana Santa

www.egraupera.com/confia-en-graupera
Som la teva solució!93 741 29 99

C. Melcior de Palau, 9 - 08302 Mataró
info@egraupera.com
www.egraupera.com

Revisió preventiva 
(verificar el correcte funcionament, neteja 

a fons de l’aparell i purgar radiadors).

Certificat de revisió 
segons normativa.

Etiqueta RITE 
segons normativa.

Anàlisis de combustió.

Més de 40 anys al teu servei

*PREU 

ESPECIAL!

*Si la caldera està averiada, no es realitzarà l’oferta del pack

ARA ÉS EL MILLOR MOMENT 
PER  REVISAR LA TEVA CALDERA!
Després d’un llarg hivern, la teva caldera
necessita una posada a punt. Aprofita la nostra oferta!

El pack de revisió 1 hora inclou:

Servei tècnic oficial:
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el de la bona mort, 
símbol de divendres
L'altre sant Crist que apareix divendres 
sant simbolitza, ja, la mort de Jesús.  
i és dut en bossa, igual que la imatge 
que surt al Via Crucis.

Els actes del Divendres Sant comencen amb els 
tres cossos de portants plegats amb la imatge 
que tanca aquest ritual que va de Santa Maria 

al Cementiri. A la tarda el Sant Crist de la Bona Mort 
és anat a recollir pels Armats al Carrer Prat de la Riba 
i va a Santa Maria on se suma a la Processó. 

La imatge és de l'escola d'Olot, de l'any 1945, ce-
dida per un particular mataroní per ser 'processo-
nada' a Mataró. La imatge és portada a pes a l'estil 
tradicional català, amb bossa i corretges de cuir. 
Simbòlicament l'home vol ajudar a portar la Creu 
del Crist que acaba de morir. La vesta dels confra-
res és la típica dels portants, amb coll d'esmòquing 
i camisa blanca amb llaçada negra. 

confraria:   
CONfrAriA deL sANt Crist  
de LA BONA mOrt

actes:
Processó General
Divendres Sant, 30 de març, 19:30h
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el sepulcre, 
estació final
Jesús ja és mort. i el seu cos és  
estirat al sepulcre, adornat per una gran 
palma que és un dels senyals identitaris 
d'aquest misteri.

El Sant Sepulcre va començar a sortir en pro-
cessó amb la recuperació de les processons 
a Mataró de finals del segle passat  gràcies a 

un grup de persones del barri dels Molins que es van 
constituir com a Confraria del Sant Sepulcre seguint 
la tradició de portar una gran palma darrere del 
Crist mort i jacent, gràcies a la família Castellà del 
segle XVIII que ho va instaurar tot seguint el que es 
feia a Barcelona. Ara bé, la imatge que actualment 
processona n'és una altra de nova. És pròpia de la 
tradició religiosa catalana olotina. 

Seguint l'impuls del Sant Crist de l'Agonia, els con-
frares porten una vesta amb coll obert, molt carac-
terístic de Mataró i de rigorós negre. 

confraria:  CONfrAriA deL  
sANt sePuLCre de mAtAró

actes:
Processó General
Divendres Sant, 30 de març, 19:30h

Processó del silenci
Dissabte de Glòria, 31 de març, a les 18h

TOTA LA INFORMACIÓ AL TEU MÒBIL:

 Escaneja el codi per 
     veure els seus recorreguts.

 totmataro.cat
 facebook.com/totmataro
 #totsetmanasanta
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la soledat 
amb veu de dona
L'últim dels misteris és el d'una mare 
de déu sense fill, sola, però que manté 
l'esperança i la compostura. el vigor li 
donen les seves portants, totes dones.

La seva imatge tanca el seguici i sovint és apro-
fitada per ser la més ovacionada, trencant el 
silenci que s'imposa amb el pas d'altres imat-

ges. Són característiques les seves accelerades de pas. 

La Germandat Nostra Sra. de la Soledat, fundada 
a mitjans del 1987 i formada només per dones, és 
qui va adquirir una nova imatge de la Soledat i va 
començar a processonar-la pel barri de Cirera, la 
Processó General i Dijous Sant. És una de les con-
fraries més identificades amb un territori, la zona de 
Cirera i Molins –juntament amb el Sant Sepulcre– i 
no només tanca la Processó General sinó que a les 
portes de la casa de la germandat finalitza l'última 
gran Processó, la Nit del Silenci.

confraria:  HermANdAd NuestrA 
señOrA de LA sOLedAd

actes:
Processó General.
Divendres Sant, 30 de març, 19:30h

Processó del silenci
Dissabte de Glòria, 31 de març, a les 18h

TOTA LA INFORMACIÓ AL TEU MÒBIL:

 Escaneja el codi per 
     veure els seus recorreguts.
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 facebook.com/totmataro
 #totsetmanasanta
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