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Acte al Palau Bofarull 

Josep Poblet dóna el tret de sortida a la Setmana Santa a Reus

L'acte va tenir lloc al Palau Bofarull

El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, va ser l'encarregat el passat
divendres, de donar el tret de sortida a la Setmana Santa a Reus. L'auditori Higini
Anglès del Palau Bofarull ha estat l'escenari del pregó de la Reial Congregació de la
Puríssima Sang, en què una reflexió sobre la importància de la música va ser el fil

conductor.

En aquest sentit, Poblet, no s'ha referit només en el caràcter

exclusivament religiós, sinó per fer "un cant al sentit musical de

la festa, de la societat, i de la seva trascendència en la nostra

vida social i cultural". A més, el president de la Diputació, ha

ressaltat els nombrosos "elements històrics que avalen l'interès

dels reusencs per la música.

En el transcurs de l'acte, que fou conduït pel clavari de la Reial

Congregació de la Sang, Josep Altés, van prendre també la

paraula el rector i el prefecte de la Congregació, mossèn Creu

Saiz, el qual va fer una paral�lelisme entre la passió de Crist i la

passió que es viu avui en dia en molts llocs del món. Per la seva banda, l'alcalde de Reus, Lluís

Miquel Pérez va ressaltar el caràcter religiós, però també popular i festiu de la Setmana Santa.

L'arquebisbe, Jaume Pujol manifestà que és un temps de festa però també de reflexió i va fer

esment que la processó de les 'Tres Gràcies' ha estat declarada Festa d'Interès Nacional.

Cal dir també que el Palau Bofarull ha acollit durant aquests dies l'exposició commemorativa dels

30 anys de la recuperació de la processó del Sant Enterrament de la Setmana Santa a Reus.
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