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La processó del Sant Enterrament escurça el seu recorregut

L'església de la Sang s'ha rehabilitat amb una mà de pintura i l'arranjament del sostre

Després de 30 anys, la processó del Sant Enterrament del Divendres Sant viurà
canvis significatius. El seu recorregut, una vegada arribi a la plaça Prim, no es
desplaçarà als carrers Sant Joan, del Recs, la plaça del Condesito i el carrer Llovera,
com es feia fins ara, sinó que anirà directament al raval de Sant Anna, fins arribar a
l'església de la Puríssima Sang. La congregació elimina aquests vials del recorregut,
perquè en "aquesta zona hi ha poc públic i la processó es fa massa llarga", segons ha

indicat Joan Marsal, clavari de la Real Congregació de la Puríssima Sang del Nostre
Senyor Jesucrist. Enguany, aquesta processó es portarà a terme el dia 10 d'abril.

Marsal també ha assenyalat que la imatge del Sant Sepulcre,

l'última de la processó, "arribava sempre quan molta gent ja

havia marxat". La processó comença a la plaça Mercadal, on es

reuneixen totes les congregacions. A les vuit de la tarda es

baixarà cap a l'església de Sant Pere i després passarà pel

Fossar Vell, els ravals de Robuster, Martí Folguera i Jesús, la

plaça Prim i el Raval de Sant Anna, fins arribar a l'església de la

Sang.

D'altra banda, la Congregació de la Puríssima Sang ha realitzat

diverses obres de reforma necessàries al temple, amb una mà

de pintura i l'arranjament de la teulada per tal de tapar totes les

possibles goteres. Per tal de ressaltar les capelles dels laterals, les parets d'aquestes han estat

pintades amb un color rosat.

El cost de les obres ha estat de 10.000 euros. Marsal ha assenyalat que "és probable que la

Diputació de Tarragona subvencioni part de la reforma". El que sí ha subvencionat la Diputació és

la restauració del pas de Sant Josep Obrer, que s'inclou en el conveni signat amb la Congregació

fa dos anys per tal de recuperar les imatges més malmeses.

Reus Digital - La processó del Sant Enterrament escurça el seu recorregut http://www.reusdigital.cat/index.php?command=show_news&news_id...

1 de 1 30/10/2011 17:53


