
 

Currículum Francesc d’Assis Nadal i Miralles 

 

En Francesc d’Assis Nadal i Miralles nascut el 13 de novembre de 1968 a Tarragona ,fill de la Part 

Alta , va estudiar al col·legi Jaume I el conqueridor ,al Nostre Senyora del Miracle ,al Seminari 

Menor i finalment a l´Institut Comte de Rius. Finalitzats els estudis de Tècnic especialista en 

electrònica industrial va opositar a l'Ajuntament de Tarragona i a la Generalitat de Catalunya on va 

aconseguir places de funcionari del cos de Bombers, la seva vocació. Vinculat a la Setmana Santa 

Tarragonina des de la infantesa forma part de la Reial Germandat de Jesús Natzarè on va ser portant 

de coixins, banderes, guions, cordons i natzarè a files, sortint a la processó del Sant Enterrament a 

partir dels set anys. En l'actualitat conduint el dimarts Sant el Pas del Despullat. Ja a la joventut 

degut a la insistència d'un grup d'amics va fer cap com a portant del Pas de La Pietat del Gremi de 

Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre. La processó de l'any 1991 ja la va completar com a portant 

del mateix. Els primers anys va sortir com ganxo i més tard va anar sota del pas. L'any 2002 va ser 

escollit majoral per votació dels membres de la mateixa carga i ho va acceptar sota la condició de 

poder seguir carregant. D'aquesta manera la tasca de majoral és compartida amb companys jubilats 

del propi pas sobretot al Via Crucis i processons on aquests s'encarreguen de gestionar el recorregut 

processional. Forma part de la junta de govern del Gremi de Pagesos on gestiona totes les 

necessitats del Pas de la Pietat abans, durant i després de la Setmana Santa i dóna un cop demà en 

altres activitats de l'entitat. També col·labora en el guarniment del Portal del Carro de la Confraria 

de Sant Magí Màrtir. Actualment casteller en actiu de la colla Xiquets de Tarragona de la que 

pertany des de l'any 1996. Va rebre el Tecler d'honor a l'any 2014 per la seva trajectòria en aquesta 

entitat, on a més de casteller va ser membre de diferents juntes tant de govern com tècniques. En les 

seves activitats diàries segueix anant a jugar a futbol, activitat que practica des del any 1993 i que 

compagina amb altres esports dins del Club Natació Tàrraco. 

  Actualment segueix exercint de majoral i formant part de la carrega i ha tingut la sort de poder 

sortir des de la seva infantesa ininterrompudament a totes les processons del Sant Enterrament, 

excepte els anys de pluja, es clar. 


