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SETMANA SANTA

GUIA D’ACTIVITATS
Agenda d’activitats per les nostres terres
El Patronat Comarcal de Turisme Muntanyes de la Costa
Daurada Baix Camp ha editat la primera guia de turisme actiu
d’aquesta marca turística amb l’objectiu de promoure el
senderisme i el patrimoni natural de la zona, que és l’eix
principal de promoció turística dels municipis d’interior i de
muntanya de la comarca. S’han editat 10.000 exemplars que es
distribuiran gratuïtament entre els punts d’informació dels
municipis de les Muntanyes de la Costa Daurada.
La guia presenta tot un conjunt d’activitats guiades per fer
entre els mesos de març i desembre de 2013 que ofereixen 9
empreses de turisme actiu que treballen a la zona i que
s’ubiquen a Capafonts, Prades, l’Aleixar, Arbolí, Reus i
Riudoms. En total s’ofereixen 45 activitats d’àmbits tan
diversos com el senderisme, les excursions a cavall, les visites
guiades, el tir amb arc, el descens de barrancs, l’escalada, el
paintball, la supervivència i l’orientació.
Les activitats es realitzaran a l’entorn de les Muntanyes de
Prades, la Serra de Llaberia, la Baronia d’Escornalbou i zones
de conreu d’avellaners i oliveres de la comarca.
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Divendres comencen les festes de
Setmana Santa tot i que molta gent ja
fa vacances des del dilluns. Aquests
dies es porten a terme diferents
activitats, la major part d’elles
relacionades amb el culte. Així
doncs, Dijous Sant es farà la Santa
Cena a les 17:00, Divendres Sant, a
les 9:30 Viacrucis i a les 19:30
Oficis de la Passió i Mort del
Senyor.
Processó
del
Sant
Enterrament. Diumenge de Pasqua, a
les 11:00 Santa Missa i dilluns de
Pasqua, a les 12:00 Santa Missa a
l’ermita de Santa Marina.
Un acte tradicional per aquest dies és que els padrins de bateig facin la mona als seus fillols.
Actualment hi ha un ampli ventall per triar, tot i que les tradicionals de fruita són les que més
tirada tenen. Això sí, el que no hi pot faltar és una figura de xocolata ben gran.

Mona tradicional.

Vacances, culte i la Mona

