
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 



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]. 


