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#E sco rna i edsteem
PROGRAMA

La Diputació de Tarragona, el Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, i els pobles de
la Baronia d’Escornalbou, l’Argentera, Colldejou,
Duesaigües, La Torre de Fontaubella, Pradell de la
Teixeta, Riudecanyes i Vilanova d’Escornalbou
Us convidem a la festa #EscornalbouReneix el
proper dissabte dia 8 de juny a les 6 de la tarda

* A les 17 h, qui ho desitgi, podrà visitar les actuacions de millora
realitzades als Horts dels Frares. L’accés és des de l’aparcament.

f es ta !

Benvinguda a càrrec del Sr. Eduard Toda, propietari i ànima del Castell
Monestir d'Escornalbou a les primeres dècades del s. XX
A l’església, presentació de les actuacions de recuperació i millora del
Castell Monestir i de l’entorn de la Baronia d’Escornalbou
Obrim l’aixeta, arribada de l’aigua a l’entorn de la Baronia
A la plaça de l’església, actuacions dels elements festius dels municipis
de la Baronia:
• El Gegant Melitón i el Bou de l'Argentera
• Els gegants i grallers de Colldejou
• Els gegants “Els Cubanus” i els capgrossos de Duesaigües
• Els capgrossos Teixeta i Teix de Pradell de la Teixeta
• Colla de capgrossos, grallers, timbalers i la Canyes de Riudecanyes
Final de festa al Claustre del Castell, amb un refrigeri per a tots
els assistents
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Un impuls conjunt per un tresor natural,
cultural i turístic d’alçada
Des de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya impulsem actuacions al
Castell Monestir d'Escornalbou i al seu entorn per convertir-los en un referent natural,
cultural i turístic.
• Restauració i millora dels senders de la Baronia d’Escornalbou
• Ordenació de l’entorn natural i patrimonial
• Restauració puntual d’elements del patrimoni arquitectònic
• Dotar l’espai d’aigua potable i sanejament
• Interpretació dels elements naturals, patrimonials, arqueològics i etnogràfics
• Accions d’educació ambiental i jornades de sensibilització
Totes elles formen part de l’Operació Baronia d’Escornalbou, projecte cofinançat pel Fons
Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del programa operatiu FEDER de
Catalunya 2014-2020, objectiu en creixement i ocupació, eix 6.
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