
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE LA VISITA A PRADA DE CONFLENT 
 
1 febrer 2014 

 Sortida en autocar de Reus a les 7 del matí cap a Prada de Conflent. 
 A l’arribar (sobre les 11h), caminada d’unes 2 hores amb un 

recorregut fàcil i distret, amb l’acompanyament i explicacions de la 
rapsoda Anna Maluquer (Mn. Cinto Verdaguer), fins a Tourinyà. 

 Els que no vulguin caminar, recorregut amb un autocar per visitar 
llocs interessants propers a Prada, com Vilafranca de Conflent, Rià, 
Cirac, etc. 

 Trobada conjunta per dinar (de motxilla) a Taurinyà. A continuació 
desplaçament (a peu o autocar) per visitar a l’Abadia de Sant Miquel de 
Cuixà (sobre les 15.45h) 

 Allotjament, sopar i esmorzar a la Residència Sant Josep o a l’Hotel 
Hexagone. 

 Foc de camp conjunt a la Residència Sant Josep,  amb actuació del 
cantant i animador Ramon Gual (Catalunya Nord) i Anna Maluquer. 

2 febrer 2014 
 10h.Sortida en comitiva cap al cementiri de Prada on reposen les 

restes de Pompeu Fabra. Tradicional homenatge i encesa renovada de 
la Flama com a símbol del compromís amb la Llengua catalana, nexe 
d’unió entre els Països Catalans. 
Cant dels Segadors. 

 12 h. Recepció oficial a l’Ajuntament, actuació coral, entrega de 
material escrit amb llengua catalana, replegat per part de les cinc 
Entitats excursionistes de Reus i  parlaments de les autoritats de Reus i 
de Prada.   

 A l’acabar els actes, dinar conjunt a la Residència Sant Josep.  
 Tornada cap a Reus, amb la Flama, entre les 4 i les 5 de la tarda. 

 
PREUS TOTALS: (inclouen: autocar, visita guiada a Sant Miquel de Cuixà,  
sopar i dormir de dissabte, esmorzar i dinar de diumenge).  
Residència Sant Josep: 
Tipus alberg, habitacions de 8 persones, amb lliteres   75 € per persona 
Hotel Hexagone:    (Ja no queden places lliures) 
Hotel amb habitacions dobles      95 € per persona 
Hotel Pradotel  
Habitacions dobles (2 llits o de matrimoni)                 105 € per persona 


