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Veïns i amics de Figuerola del Camp,

Ja fa un any de les Grans Festes de Coronació de la Mare de Déu de l’Espe-
rança. Que ràpid que passa el temps. L’any passat va ser molt especial pel 
poble de Figuerola. Tots en tindrem un record inesborrable. Dies, setmanes 
i mesos de treball col·lectiu que van servir per unir moltes i diferents perso-
nes del poble a treballar plegats per un objectiu comú.

Però el que és evident és que no podem viure del record, aquest ens ha de 
servir per saber d’on venim, quines són les nostres arrels. El que ens ha de 
fer moure amb energia han de ser el present i el futur. Present, perquè és la 
realitat del món que estem vivint, el dia a dia; i futur, perquè amb el que hem 
après de les experiències del passat, siguem capaços de corregir i millorar 
les nostres accions perquè els que ens precediran ho tinguin més fàcil, en 
definitiva, per intentar fer un món millor.

Un dels fets que considero importants de les Grans Festes de Coronació 
va ser el ressorgiment de la figura de la Confraria de la Mare de Déu de 
l’Esperança, com a ens que aglutina de forma àmplia el major nombre pos-
sible de persones, amb la voluntat de perpetuar la celebració de la festa i la 
renovació del vot de poble. En aquest sentit, però, ha passat un any i estem 
en el punt de partida. La festa d’aquest any es gestiona des de la figura dels 
majorals, als quals dono les gràcies per la seva dedicació i esforç i, alhora, 
encoratjo perquè impulsin de forma decidida l’arrencada de la confraria. 
Aprofitem l’embranzida per consolidar-ho.

Que tingueu una bona festa,

Josep Sans 
Alcalde de Figuerola del Camp

Salutació de l’alcalde

Salutació de l’alcalde
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Tenim una tradició ben viva. Silenci sepulcral i soroll ensordidor, introspec-
ció i manifestació, espiritualitat i festa, tradició i present... La festa de la 
Mare de Déu de l’Esperança aplega una diversitat de formes i de contin-
guts, per bé que en tots hi plana un denominador comú: el respecte per 
aquesta tradició ancestral, sigui quin sigui el grau de religiositat de cadas-
cú. Potser és que per això, aquesta celebració continua ben viva al nostre 
poble de Figuerola del Camp, al nostre costumari popular.

Seria injust no destacar la contribució decisiva dels Majorals, l’ajuntament, 
la Confraria i de les diferents entitats del poble pel que fa a la preservació 
i difusió de la festa de la Mare de Déu de l’Esperança.

Sense la vostra tasca constant i desinteressada possiblement aquesta 
celebració quedaria restringida a l’àmbit més reduit, i en cap cas hauria 
arribat a ser considerada un patrimoni cultural i religiós col·lectiu. És 
per això que un any més i des de aquestes ratlles, vull felicitar a tots 
els que manteniu encesa la flama de les festes de la Mare de Déu de 
l’Esperança.

Un any més disposem-nos a viure-la amb intensitat.

Mn. Jordi Sánchez Pellicer 
Rector de la parròquia de Sant Jaume de Figuerola del Camp

Salutació del mossèn
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Els nostres ulls encara guarden un record ben viu de les Grans Festes de la Coro-
nació de 2018 i ja ens trobem amb una nova festa de l’Esperança. De ben segur 
que aquest any, tot i comptar amb el programa habitual, alguna cosa serà dife-
rent. No només perquè contemplarem la Mare de Déu amb la corona preciosa, 
sinó perquè tot el poble segueix amb la satisfacció d’haver aconseguit una gran 
gesta, duta a terme d’una manera col·lectiva, fa només 12 mesos. 

En el programa de 2019 sumem un dia més de festa i s’incorporen alguns actes 
senzills però entranyables, que ens sembla que arrodoniran encara més el cap de 
setmana. Així, diumenge es durà a terme l’anada a Miramar i la celebració de la 
missa d’Advent a l’església de Sant Mateu. Després de l’èxit de l’any passat,  tor-
narem a compartir una bona estona amb els veïns i amics del llogaret. El mateix 
diumenge a la tarda, per tancar els actes, tindrà lloc el concert d’una cantautora 
de km 0 i amb molt de talent.

Aquestes incorporacions són importants i demostren la vivesa que té la festa vo-
tada. En tenim d’altres exemples, com la corona de la Mare de Déu, el poble ben 
engalanat, els domassos blaus a les balconades, els ciris a la professó o l’Himne 
de la Coronació. També n’estem segurs que tornarem a guanyar punts de partici-
pació en tots els actes, ja que Figuerola, per l’Esperança, mai falla.

Enguany, acabada la professó i abans de cantar els goigs antics amb el besa-
mans, es presentaran els dos nous majorals que l’any vinent agafaran el relleu en 
l’organització de la festa, conjuntament amb la Confraria. Aquesta ha de ser l’eina 
que permetrà la pervivència de la tradició per molts anys.

Nosaltres dos, que seguirem vinculats a la festa a través de la junta de la Confra-
ria, aprofitem aquest espai per donar les gràcies a totes les persones que al llarg 
d’aquests 5 anys ens han ajudat a tirar endavant cada Esperança. Especialment, 
volem agrair les hores de treball compartides al mossèn, a l’Ajuntament, a les en-
titats, a les empreses, als membres de les diverses comissions de la Coronació, als 
voluntaris i a totes les persones que d’una manera altruista han aportat el seu gra 
de sorra a la causa. Ha estat una experiència molt gratificant i positiva que ens ha 
permès compartir espais, moments i complicitats humanes que mai oblidarem.

Moltes gràcies a tothom,

Joan Anton Aubia i Albert Oliva 
Majorals de la Confraria de la Mare de Déu de l’Esperança

Salutació dels majorals
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NOTES D’INTERÈS

Els dies 30 de novembre i 1 de desembre els majorals passaran per les cases en la 
tradicional capta.
Durant tots els dies de la Novena, i especialment el dia de la festa, s’anima a tots els 
veïns a engalanar les finestres i els balcons amb els domassos blaus i les barres de 
bombetes.
S’anima a tothom a portar ciri o atxa durant la professó votiva, per tal de fer-la més llu-
ïda i solemne. Després de la Novena i dels oficis també es podran adquirir a l’església. 

DIVENDRES 6 DE DESEMBRE

 A les 6 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Jaume, 
Inici de la novena en honor a la Mare de Déu de l’Esperança

DISSABTE 7 DE DESEMBRE

 A les 6 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Jaume, 
Novena en honor a la Mare de Déu de l’Esperança

DIUMENGE 8 DE DESEMBRE

 A 2/4 de 12 del migdia, a l’església parroquial de Sant Jaume, 
Eucaristia solemne de la Immaculada Concepció i Novena en honor a la Mare de 
Déu de l’Esperança

DILLUNS 9 DE DESEMBRE

 A les 6 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Jaume, 
Novena en honor a la Mare de Déu de l’Esperança

 A les 7 de la tarda, a la sala Jordà de l’Ajuntament, 
Conferència «Autoconsum: sostenibilitat i estalvi en la factura elèctrica» a  
càrrec de Marc Miquel Godall, enginyer industrial, expert en energies renovables.

DIMARTS 10 DE DESEMBRE

 A les 6 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Jaume, 
Novena en honor a la Mare de Déu de l’Esperança

DIMECRES 11 DE DESEMBRE

 A les 6 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Jaume, 
Novena en honor a la Mare de Déu de l’Esperança

Programa d’actes
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 A les 7 de la tarda, a la sala Jordà de l’Ajuntament, 
Conferència «Les coronacions canòniques de Valls: Mare de Déu de la Candela de 
1911 i Mare de Déu del Lledó de 1966» a càrrec de Jordi París Fortuny, historiador  
i Director del Museu de Valls.

DIJOUS 12 DE DESEMBRE

 A les 6 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Jaume, 
Novena en honor a la Mare de Déu de l’Esperança

DIVENDRES 13 DE DESEMBRE

 A les 12 del migdia, des del campanar, 
Repic de campanes de la vigília

 A les 7 de la tarda a l’església parroquial de Sant Jaume, 
Novena en honor a la Mare de Déu de l’Esperança

 Seguidament, 
Solemnes Completes en honor a la Mare de Déu de l’Esperança 
Presidides pel mossèn Jordi Sanchez Pellicer, acompanyat del mossèn Josep Anton 
Cedó Perelló, Prior–Arxiprest de Reus. Amb l’acompanyament musical, a l’orgue Josep 
Enric Peris Vidal, clarinet Teresa Sogas Esteve i soprano Òscar de la Cruz.

DISSABTE 14 DE DESEMBRE

 A les 11 del matí, des del campanar, 
Repic de campanes anunciant la festa

 A les 11.50, des de l’Ajuntament, 
Anada a ofici de la corporació municipal, els majorals i la representació  
de les entitats del poble, acompanyats per la Cobla de Ministrers Bufalodre

 A les 12 del migdia a l’església parroquial de Sant Jaume, 
Solemne ofici en honor a la Mare de Déu de l’Esperança, patrona de Figuerola  
del Camp 
Amb la participació de la Cobla de Ministrers Bufalodre de Valls i els seus cantors. 
Presidirà l’ofici mossèn Antoni Constantí Martra, acompanyat del mossén  
Jordi Sànchez Pellicer amb d’altres preveres i exrectors de Figuerola. Predicarà mossèn 
Miquel Marimón, diaca. A l’inici de la celebració s’interpretarà l’Himne de la Coronació 
i en acabar l’ofici es cantaran els goigs nous de la Mare de Déu de l’Esperança.

 A 2/4 de 2 del migdia al cafè de la Cooperativa Agrícola de Sant Jaume, 
Concert vermut a càrrec de la Cobla de Ministrers Bufalodre de Valls

 A les 17.20, des de l’Ajuntament, 
Anada a professó de la corporació municipal, els majorals i la representació de les 
entitats del poble, acompanyats per la Cobla de Ministrers Bufalodre
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 A 2/4 de 6 de la tarda a l’església parroquial de Sant Jaume, 
Trisagi Marià i cloenda de la novena en honor a la Mare de Déu de l’Esperança 
Amb la participació de la Cobla de Ministrers Bufalodre de Valls i els seus cantors.

 Seguidament, pels carrers del poble, 
Solemne professó votiva en honor a la Mare de Déu de l’Esperança 
Enguany portarà la bandera de la Mare de Déu de l’Esperança la Cooperativa Agrícola 
Sant Jaume de Figuerola del Camp.

 En arribar a la plaça de Sant Jaume, 
Renovació del Vot de Poble a la Mare de Déu de l’Esperança i cant de la Salve.La 
festa a la Mare de Déu de l’Esperança se celebra al municipi des de temps immemorials. 
Anualment, Figuerola renova el vot de poble a la seva patrona amb la professó votiva 
i el cant de la Salve davant de l’Ajuntament.

 Finalment, a l’església parroquial de Sant Jaume, 
Presentació dels nous majorals i besamans al cambril de la Mare de Déu de  
l’Esperança tot cantant els goigs antics

DIUMENGE 15 DE DESEMBRE

 A les 10 del matí,  
Caminada de Figuerola a Miramar organitzada per Figactiva’t.  
Punt de sortida: la Font del Portal

 A les 12 del migdia, a l’església de Sant Mateu de Miramar, 
Eucaristia dominical concelebrada per mossèn Joan Àguila, arxiprest de l’Alt Camp, 
i mossèn Jordi Sánchez, rector de Figuerola.

 Seguidament, a la plaça Major de Miramar,  
Vermut gentilesa de l’Associació de Veïns de Miramar

 A 2/4 de 6 de la tarda, a la sala d’actes de la Cooperativa Agrícola de Sant Jaume,  
Concert a càrrec de la cantautora vallenca Mariona Escoda acompanyada  
del pianista Andreu Dexeus. 
Oferiran un concert de versions en acústic a veu i piano de clàssics, cançons modernes  
i temes musicals en català, castellà, anglès i francès.

 Les entrades al concert es poden comprar a la parròquia, els diumenges, al cafè i el 
mateix dia del concert a la porta, per un preu de 3 €.

DIMECRES 18 DE DESEMBRE

 A les 12 del migdia a l’església parroquial de Sant Jaume 
Eucaristia en honor a la Mare de Déu de l’Esperança
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Ajuntament de 

Figuerola del Camp
Confraria de 

Nostra Senyora de l'Esperança 
de  Figuerola del Camp

MMM

Organitza: Col·labora:
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Fotos de les Grans Festes de Coronació 2018


