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Abril de 2009

Centenars de reusencs segueixen el Via Crucis del Sant Crist de la Creu

Centenars de reusencs han desafiat el temps aquest Divendres Sant i a les set del matí s'han

reunit a la parròquia de sant Joan per seguir el tradicional i centenari Via Crucis que cada any

organitza l'Arxiconfraria del Sant Crist de la Creu. Moments abans del seu inici ha començat a

ploure i la sortida del Via Crucis s'ha endarrerit uns minuts. Dos passos, Nostre Pare Jesús del

Calvari i la Verge del Calvari, han hagut d'anar guarnits amb plàstics.

Han pres part al Via Crucis els Armats de la Reial Congregació de la Sang, la Creu dels

Improperis, de la Confraria de Sant Josep i Sant Jaume; l'estendard de la Confraria de La Salle;

Nostre Pare Jesús del Calvari i Verge del Calvari, de la Confraria de Nostre Pare Jesús del

Calvari; la Verònica, de la Confraria del mateix nom, i l'Ecce Mater Tua, de la Congregació

Mariana. Ha dut l'estendard el polític tarragoní Albert Vallvé, acompanyat dels reusencs Engelbert

Borràs i Joaquim Enrech.

El Via Crucis ha arrencat pel carrer Prat de la Riba i ha seguit el següent recorregut: carrer Sardà

i Cailà, carrer Sant Joan, Plaça del Nen de les Oques, Passeig Sunyer, Passeig Mata, carrer

Ample, plaça del Condesito i carrer Prat de la Riba, fins a retornar a la parròquia titular.

Al recull d'imatges, les cinc darreres han estat fetes per membres de la Congregació Mariana de

la Mare de Déu de Misericòrdia i Sant Lluís Gonçaga.

Feu clic sobre qualsevol fotografia per iniciar el passi de diapositives
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