
Una proposta de visita  El pelegrinatge en l’any jubilar 

ARXIPRESTAT DE L’ALT CAMP 

ARQUEBISBAT DE TARRAGONA 

Ermites de la Mare de Déu 

i advocacions marianes 

pròpies a l’Alt Camp:  

un itinerari cultural i 

espiritual 

El Papa Francesc ha convocat un Any Jubilar 
de la Misericòrdia, des del 8 de desembre de 
2015, festa de la Immaculada Concepció de 
Maria i 50è aniversari de la conclusió del 
Concili Vaticà II, fins al diumenge 20 de 
novembre de 2016, dia de Crist Rei. 
 

Aquest esdeveniment eclesial ens convida a reconèixer 
i agrair la immensa misericòrdia de Déu que es revela 
en Jesús de Natzaret, en la seva paraula, amb els seus 
gestos i amb tota la seva persona, font d’alegria, de 
serenitat i de pau per a nosaltres i per a tota la 
humanitat. Conscients d’aquest do, estem cridats a 
viure de misericòrdia, perquè a nosaltres en primer lloc 
se’ns ha aplicat misericòrdia. La misericòrdia és la biga 
mestra que sosté la vida de l’Església, i, per tant, de la 
parròquia. Tot en la seva acció pastoral hauria d’estar 
revestit per la tendresa amb la qual es dirigeix als 
creients; res en el seu anunci i en el seu testimoni cap 
al món no pot estar mancat de misericòrdia. La 
credibilitat de l’Església, i de la parròquia, passa a 
través del camí de l’amor misericordiós i compassiu.  
 

La peregrinació és un signe peculiar en l’Any Sant, 
perquè és icona del camí que cada persona realitza en 
la seva vida. Aquest és el sentit que li donem a la 
pujada anyal a Montserrat i també a la trobada 
arxiprestal de cristians. En ocasió de l’Any Jubilar de la 
Misericòrdia, el nostre arquebisbe ens convida a visitar, 
amb aquest esperit, uns llocs especialment significatius 
de la nostra diòcesi. També tenim, al nostre arxiprestat, 
llocs de veneració de les imatges de la Mare de Déu 
sota advocacions molt arrelades.  
 

Us convidem a visitar-los amb l’esperit de recerca de 
Déu, d’escolta de la Paraula, de pregària i de 
reconciliació. En aquests llocs sants trobareu la Mare 
de la Misericòrdia. Que la dolçor de la seva mirada ens 
acompanyi en aquest Any Sant, perquè tots puguem 
redescobrir l’alegria de la tendresa de Déu. 

Aquest itinerari està pensat per a fer una 
aturada que ens porti a descobrir un bell 
paratge però que, alhora, ens ajudi a una 
descoberta personal, interior...  

A cada ermita hi trobareu una proposta de 
reflexió i pregària, prenent com a partida un 
passatge escollit de l’evangeli relacionat amb 
Maria: 
 

Mare de Déu de l’Esperança a la parròquia 
de Figuerola: El do de la vida [Lc 1, 26-38]. 
 

Santuari de la Mare de Déu de Montserrat 
a Montferri: El nostre món [Lc 1, 39-46]. 
 

Mare de Déu de la Llet a la parròquia de 
Puigpelat: La Paraula de Déu, mestra de 
vida [Lc 2, 8-14]. 
 

Mare de Déu de la Candela a la parròquia 
de Sant Joan de Valls: La fecunditat de la 
vellesa [Lc 2, 22-38]. 
 

Mare de Déu del Lledó a la seva parròquia 
de Valls: La convivència en la família [Lc 2, 
41-52]. 
 

Ermita de la Mare de Déu del Remei a 
Alcover: L’Eucaristia, aliment per al camí [Jn 
2, 1-10]. 
 

Ermita de la Mare de Déu del Roser a 
Vallmoll: Afrontar les dificultats [Jn 19, 25-27] 
 

Ermita de la Mare de Déu del Loreto a 
Bràfim: La parròquia, una porta oberta [Ac 1, 
12-14; 2, 1-4]. 



Ermita de la Mare de Déu 

del Roser de Vallmoll 

Ermita de la Mare de Déu 

del Remei d’Alcover 

Divendres a la tarda i  
tot el dissabte i diumenge. 
 

Missa, 2n dissabte de mes,10h.  
 

Bar-restaurant, tel. 977846027  
 

Tel. 977846082 / 679538908 
 

a/e: assumpcio.alcover@arqtgn.cat 

Ermites de la Mare de Déu  

i advocacions marianes específiques  

de l’arxiprestat de l’Alt Camp 

Mare de Déu del Lledó a la 

seva parròquia de Valls 

1r dissabte de mes al matí,  
a concretar per telèfon. 
 

Missa, 1r dissabte de mes, 10h. 
 

Tel. 977637272 / 638703441  

Cada dia, 11-13h. i 17-19h. 
 

Missa, dissabtes a les 10h. 
 

977600013 i 617086238 
 

a/e:  sjoan.valls@arqtgn.cat 

http: //sjoan.vall.arquebisbattarragona.cat 

Ermita de la Mare de Déu 

del Loreto de Bràfim 

Santuari de la Mare de Déu 

de Montserrat de Montferri 

1r dissabte de mes al matí,  
a concretar per telèfon. 
 

 Tel. 977620116 

Mare de Déu de la 

Llet a la parròquia 

de Puigpelat 

Mare de Déu de 

l’Esperança a la 

parròquia de Figuerola 

3r dissabte de mes i 
diumenges, 11-12.30 

 

Missa, 3r dissabte de 
mes, 12h. 
  
Tel. 649236639 
 

a/e: aperez@arqtgn.cat  

Diumenges, 10-12.30 
 

Missa, 1r divendres 
de mes, 18h. 
  
Tel. 629749192 

Cada dia, 16-20h. 
 

Missa, dissabtes a les 20h. 
 

977600349 i 669920429 
 

a/e:  cmfjfont@gmail.com 
 

http: //parroquialledovalls.cat 

 

Dissabtes: 
 

Acolliment i confessions, 11-13.30h. 
Pregària a la Mare de Déu, 12h. 
Missa, 1r dissabte de mes, 12h. 

 

Diumenges: 
 

Acolliment i confessions, 12-12.30h. 
Missa, cada diumenge, 12.30 h. 
 

Tel. 686763239       
a/e: mgasso@gmail.com 

Església 
jubilar 

 

Mare de Déu de la Candela 

a la parròquia de sant Joan 

de Valls 



Santuari de la 

Mare de Déu de 

Montserrat de 

Montferri 

L’any 1922, el jesuïta Daniel Maria Vives, fill 
de Montferri, va decidir construir una ermita 
santuari al cim d’un turó a les afores de 
Montferri, per dedicar-la a la Mare de Déu de 
Montserrat. 
 

Aquesta obra va ser projectada per 
l’arquitecte Josep Maria Jujol, a imatge i 
semblança de les muntanyes de Montserrat. 
La primera pedra es va col·locar l’any 1925, 
però al començament dels anys trenta es 
van aturar les obres, i la construcció del 
santuari no es va reprendre fins l’any 1989. 
 

L’estructura, construïda a partir de cent vint 
arcs catenaris i amb forma de vaixell orientat 
cap a Montserrat, és de gran interès 
arquitectònic. Un conjunt d’arcs parabòlics 
formen una gran cúpula, que és el recinte de 
l’altar i dels fidels, rematat a l’exterior amb 
una agulla amb la Creu de Crist. Un altre 
grup d’arcs adossats al presbiteri, i a menor 
alçada, generen la cúpula del cambril, amb 
la imatge de la Mare de Déu de Montserrat. 
 

El 30 de maig de 1999, un cop finalitzades 
les obres, es va fer la consagració del 
Santuari, on cada any es porten a terme dos 
aplecs, un que coincideix amb el darrer 
diumenge d’abril i l’altre el 14 d’agost. 
 

Ha estat designat Santuari jubilar de l’Any de 
la Misericòrdia, convocat pel Papa Francesc. 

Nota històrica 

ARXIPRESTAT DE L’ALT CAMP 

ARQUEBISBAT DE TARRAGONA 

Ermites i advocacions de la 

Mare de Déu a l’Alt Camp:  

un itinerari cultural i espiritual 

L’Any Sant de la Misericòrdia que ha 
convocat el Papa Francesc ens convida a 
pelegrinar als santuaris i ermites de la Mare 
de Déu del nostre arxiprestat. Aquest 
pelegrinatge ens ajuda  redescobrir la 
presència propera de Maria en tantes 
imatges venerades i Ella és sempre camí 
cap al Senyor, camí de fe.  
Fem aquesta veneració amb l’esperit de 
recerca de Déu, d’escolta de la Paraula, de 
pregària i de reconciliació. En aquests llocs 
sants trobareu la Mare de la Misericòrdia.  
Que la dolçor de la seva mirada ens 
acompanyi  en aquest Any Sant, perquè 
tots puguem redescobrir l’alegria de la 
tendresa de Déu. 

Els altres llocs marians específics 

de l’Alt Camp 

El Santuari depèn de l’Associació del Santuari 
de la Mare de Déu de Montserrat a Montferri. 

Tel. 686763239 (per informació i visites) 
C/e: mgasso@gmail.com 
Tel. 667047717 (Mn. Francesc Manresa) 

1. Mare de Déu del Remei d’Alcover (ermita). 
2. Mare de Déu del Roser de Vallmoll (ermita) 
3. Mare de Déu del Loreto de Bràfim (ermita). 
4. Mare de Déu del Lledó de Valls. 
5. Mare de Déu la Candela de Valls. 
6. Mare de Déu de l’Esperança de Figuerola 
    7. Mare de Déu de la Llet de Puigpelat. 

Església 

jubilar 
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4 
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L’evangeli ens diu... La imatge de la Mare de Déu  

de Montserrat 

Prega... 

Per aquells dies, Maria se n’anà de 
pressa a la Muntanya, en un poble de 
Judà, va entrar a casa de Zacaries i 
saludà Elisabet. Tan bon punt Elisabet 
va sentir la salutació de Maria, l’infant va 
saltar dins les seves entranyes, i 
Elisabet quedà plena de l’Esperit Sant. 
Llavors va exclamar amb totes les 
forces: 
-Ets beneïda entre totes les dones i és 
beneït el fruit de les teves entranyes! Qui 
sóc jo perquè la mare del meu Senyor 
em vingui a visitar? Tan bon punt he 
sentit la teva salutació, l’infant ha saltat 
de goig dins les meves entranyes. Feliç 
tu que has cregut: allò que el Senyor t’ha    
      anunciat es complirà . 

Atura’t, pensa-hi... 

  Pregària a la Mare de Déu:  

  Dissabtes a les 12h. 

Benaurada Verge Maria, dirigiu la 
vostra mirada sobre aquest fills vostres 
que tant estimeu. Vós, que coneixeu les 
nostres necessitats i els nostres anhels 
més profunds, ajudeu-nos a trobar la 
llum i la força per a caminar sempre 
amb confiança i esperança.  

 

Guieu el nostre món per camins de 
pau, protegiu-nos, guieu-nos cap al 
vostre Fill, i deu-nos sempre abric dins 
vostre 

Viure en aquest món amb esperança 
 

La Mare del Senyor t’ha acollit a casa seva. 
Davant la seva imatge sents pau interior i 
ànims per afrontar les teves responsabilitats. 
D’aquesta visita a Maria en sortiràs més 
esperançat: Ella és Mare de Misericòrdia. 
El papa Francesc escriu (EG, 52):  
 

La humanitat viu en aquest moment un tomb 
històric (...). Són de lloar les millores que 
contribueixen al benestar de la gent, com, per 
exemple, en l’àmbit de la salut, de l’educació i 
de la comunicació. Tanmateix, no podem 
oblidar que la majoria dels homes i dones del 
nostre temps viu precàriament el dia a dia, 
amb conseqüències funestes. (...) La por i la 
desesperació s’apoderen del cor de nombro-
ses persones, fins en els anomenats països 
rics. La joia de viure, sovint s’apaga; la falta 
de respecte i la violència creixen; la 
desigualtat és cada vegada més patent. Cal 
lluitar per viure i, freqüentment, per viure amb 
poca dignitat.  
 

Potser la vida no t’és fàcil i no saps com 
encarar els teus problemes i els de les 
persones que estimes. Alguns problemes 
venen de la fragilitat de la mateixa vida 
humana. Molts altres provenen del tipus de 
societat que ens ha tocat viure. Patim una 
societat dominada per les ambicions d’alguns. 
Manca justícia, fraternitat, solidaritat. Els 
violents amenacen la convivència. Sovint et 
preguntes perquè la vida ha de ser tan 
complicada i tan dura, quan podria ser senzilla 
i pacífica. Però no caiguis en l’evasió o la 
passivitat. No et desentenguis dels teus deu-  
   res. Assumir-los demostra la teva dignitat. 

El 29 de maig del 1999 arribava la imatge de la 
Mare de Déu, procedent del monestir de 
Montserrat, portada per un monjo i veïns del 
poble. El conjunt del cambril es projecta més 
enllà del turonet, sostenint-se sobre uns arcs a 
manera de proa de vaixell, indicant que la Mare 
de Déu és enllaç entre el poble que treballa i 
lluita en el mar de la vida, i el seu fill Jesucrist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Santa Imatge és una talla de la Mare de 
Déu de Montserrat en Majestat i de l’Infant 
Jesús assegut a la seva falda. La Mare de 
Déu sosté amb la mà dreta l’orbe esfèric, 

que simbolitza el cosmos, la creació.  
L’Infant beneeix amb la mà dreta, i amb 

l’esquerra sosté una pinya, signe de 
fecunditat i vida perenne.  

Missa: 1r dissabte de mes a les 12h. 

  Cada diumenge a les 12.30h. 

Acolliment i confessions:  

Dissabtes d’11 a 13h. Diumenges de 12 a 12.30h. 
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