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SETMANA SANTA PALMA 2020 

 

Estimats confrares i confraresses: 
 
Una vegada més arriba la Setmana Santa, una època on es posa 

de manifest el nostre compromís individual amb les nostres 

creences i amb la Confraria de la qual formam part. 
 

 

Des de la Junta Directiva volem proposar a tots els confrares, continuar en la 

forma d’organitzar les manifestacions religioses i socials d’acord amb el RRI. 
 

 

Així, demanam que poseu especial esment en la lectura de les següents 

informacions: 

 
 

 

1. INFORMACIONS GENERALS I ACTES RELIGIOSOS DE SETMANA 

SANTA 2020 
 

 

A hores d’ara, no hi ha comunicació oficial per part de la Associació de Confraries 

de Palma en vers els horaris, itineraris i demés informació referent a les 

processons d’enguany, motiu per el qual encara no us hem pogut fer arribar la 

informació detallada. 

 

Tant aviat com hi hagi novetats al respecte, sereu puntualment informats 

mitjançant els diferents canals de comunicació habituals de la Confraria (correu 

electrònic, plana web, Facebook, etc). 

 

Referent als actes particulars de la nostra Confraria s’han establert les següents 

dates rellevants: 

 

Divendres, 27 de març: 
 

 

18-19.30 h – Lliurament dels ciris, Seu de la Confraria. 
          Mesura de cordons de nous confrares 
          Signatura de full d’aceptació de càrregs - portadors 
          Recollida d’aliments (*) 

 
(*)Feim una crida especial per tal d’aconseguir el màxim d’aliments possible per 
ajudar als més necessitats. Com hem fet els darrers anys, tot el recaptat es durà a 
les monges caputxines per a la seva posterior distribució. 
 

 

19.30 h – Missa en sufragi dels confrares difunts, Basílica de Sant 
Francesc. 

Imposició de Serafins als nous confrares. 
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20 h – Junta General Ordinària, Seu de la Confraria amb el següent ordre 
del dia: 

 
1. Lectura i aprovació de l’acte anterior 

2. Informe economic 2019 

3. Informació general de la Setmana Santa de 2020 

4. Precs i preguntes 
 

A continuació – Junta General Extraordinària, Seu de la Confraria amb 
el següent ordre del dia: 
 

1. Segona fase de la restauració del pas del Sant Enterrament 

2. Nous Estatuts per les confraries 

 

Divendres, 3 d’abril: 
 

 

16.30 h – Neteja dels passos 
 

 

2. PORTADORS D’ORNAMENTS I CONFRARES DE PASSOS 
 

 

Un any més, tots aquells confrares que es vulguin comprometre a realitzar les 

diferents accions a continuació numerades, s’hauran d’apuntar a llistes segons 

pertoqui. Així doncs, oferim: 
 

 

1.a – FANALERS 

1.b – APÒSTOLS (en fan falta 12) –ofici del Dijous Sant 

1.c – PORTADORS DEL PAL·LI (en fan falta 8) 

1.d – PORTADORS DELS PASSOS (especificar pas) 

1.e – CREU 

1.f – PLAT AMB CLAUS (diversos infants) 

1.g – PLAT AMB CORONA D’ESPINES (diversos infants) 

1.h – CONDUCTORS DELS PASSOS (especificar pas) 
 

 

Els interessats, hauran de notificar abans de les 23.59h del 20 de març i via 

correu electrònic (confrariajoventutserafica@gmail.com) les seves dades i 

interessos. Per exemple: 
 

 

Nom 

Edat 

Interès: “1.c”, (especificar pas, si cal) 

Dia de sortida 

Telèfon 

Correu 
 

mailto:confrariajoventutserafica@gmail.com
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A mesura que rebem les vostres dades, passareu a formar part d’unes llistes. 

Pel que fa als criteris de selecció dels confrares per a dur a terme les diferents 

responsabilitats, es farà ús del RRI. 

 

Tenint en compte que l’Assemblea General de Confrares és el divendres 27 de 

març, el dilluns 23 de març, es farà públic el llistat d’encarregats a la plana web de 

la Confraria. El mateix divendres 27 de març –dia de la recollida dels ciris- els 

interessats hauran de passar a signar (si són menors, conjuntament amb els seus 

pares/tutors) el full d’acceptació del càrrec.  

 

NOTA: els encarregats es faràn responsables de la recollida i tornada dels 

ornaments, fanals o passos en qüestió, des de/a la nostra Seu. 
 

 
 

3. RECOLLIDA DE CIRIS 
 

 

Com abans hem esmentat, el divendres 27 de març, podreu recollir el vostre ciri 

previ pagament de la quota anual. Recordam que en el pagament ha d’aparèixer 

clarament especificat el vostre nom i llinatges i la quantitat que pertoqui de l’ingrés 

amb el concepte: QUOTA CONFRARIA SETMANA SANTA 2020. 

 

Recordam que tots els confrares han de fer efectiva la quota de forma obligatòria 

tant si es té previst anar o no enguany a les processons. 

 
 

 

4. AVISOS IMPORTANTS: 

 

************ 

PREGAM EMPREU AQUEST DIA PER VENIR A CERCAR ELS CIRIS JA QUE 

HA ESTAT ESTIPULAT AIXÍ PER L’INTERÈS GENERAL DELS CONFRARES. 
 

 

NO ES FARÀ ENTREGA DE CAP CIRI, BAIX CAP CONCEPTE, SI 

PRÈVIAMENT NO S’HA FET L’OPORTÚ PAGAMENT I NO APAREGUI A 

L’EXTRACTE DE COMPTES DE LA CONFRARIA. 

 

US RECORDAM QUE DES DEL MES DE GENER D'ENGUANY, ES PODEN 

FER EFECTIUS ELS PAGAMENTS DE LES QUOTES (I LES PASSADES, 

EN EL CAS DE NO HAVER-LES FETES EFECTIVES).  

 

RECORDAU QUE EL PAGAMENT DE LA QUOTA D'ENGUANY NO 

EXIMEIX NI SUBSTITUEIX EL PAGAMENT DE LES ANTERIORS). 

 

L' INGRÉS QUE PERTOQUI EL PODEU REALITZAR A LA FINESTRETA DE 

LES DIFERENTS SUCURSALS DE BANKIA O PER TRANSFERÈNCIA 
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BANCÀRIA A LA SEGÜENT COMPTE: 

 

IBAN: ES15-2038-3434-72-6000209638  

COMPTE: 2038-3434-72-6000209638 

 

Us recordam que l’import de les quotes es el següent: 

 

• Confrares ADULTS (a partir dels 18 anys complerts): 30€  

• Confrares JOVES (menors de 18 anys): 10€  

 

************ 

 
 

Per a qualsevol aclariment, no dubteu en posar-vos en contacte a través de correu 

electrònic de la Confraria i, tot d’una que sigui possible, serà transmesa la 

contestació. 

 

Així mateix, feim una crida a tots els confrares per tal de que, si els vé de gust, 

acudeixen al major número d’actes d’aquesta Setmana Santa i així poder gaudir 

al màxim de la germanor pròpia d’aquestes dates. 

 

Agraïm novament la vostra atenció.  

 

Atentament, 

 

 

 

La Junta Directiva 

 

Pau i Bé 


