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Molt estimats tots en el Senyor i en
santa Maria, la seva mare,
Amb molta joia i molta emoció us
adreço per primer cop les meves paraules com a bisbe vostre.
Com ja sabeu el sant pare Francesc em
va nomenar el 4 de maig arquebisbe
metropolità de Tarragona i vaig rebre
l’ordenació episcopal el 8 de juny, dia
en què també vaig prendre possessió
canònica de l’arxidiòcesi. Des d’aquell
moment sóc el vostre pare i pastor en
substitució de l’arquebisbe Jaume, al
qual vull agrair també des d’aquí molt
sincerament tot el que ha fet per l’arxidiòcesi i tota l’ajuda que m’ha donat
durant el temps previ a la meva ordenació. Tots li devem aquest agraïment i
és de justícia que li ho manifestem amb
el nostre afecte i també amb la nostra
pregària per ell al bon Déu.
Vimbodí i Poblet tornen a estar de festa! Cal que tots ens n’alegrem i que
ens unim a la festa, també jo que, com
a pelegrí, participo per primer cop en
aquestes quinquennals en honor de la
Mare de Déu dels Torrents, copatrona
vostra, a la qual estimeu tant. Però cal
preparar-se degudament, ja que tota
festa requereix una preparació: no es
tracta només de guarnir cases i carrers
—us he de confessar que em deleixo
per veure el vostre poble guarnit, de
tants elogis com m’han arribat— sinó
sobretot d’una veritable renovació interior, espiritual, sense la qual la nostra
festa seria només un acte extern.
Quan Maria va ser convidada a les noces de Canà poc podien imaginar-se
aquells nuvis les conseqüències que
tindria aquest fet sobre les seves noces
i sobre llurs vides. El fet de convidar
Maria va ser determinant per a provocar una intervenció especial del seu
Fill, el qual, encara que no havia arribat la seva hora, accedeix al desig que
li expressa la seva mare, es fa càrrec de
la situació i mostra la seva misericòrdia
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envers aquells nuvis, als quals potser
havia mancat un xic de previsió. I nosaltres, germans, hem convidat Maria
a la nostra festa? Ja sabem que la festa és en honor a la Mare de Déu però,
hem convidat Maria a la nostra vida, a
la nostra casa, a la nostra ànima? Podria esdevenir-se que haguéssim preparat totes les coses per a la festa, que
tinguéssim les cases guarnides, els carrers engalanats i els queviures a punt,
però ens quedéssim sense el vi.
Explica la tradició que la imatge de la
Mare de Déu va ser trobada entre les
canyes del torrent d’en Guiot i d’aquí va
rebre el nom. Els torrents i els rius són
font de vida, perquè l’aigua és absolutament necessària per a la vida. Però Maria també és font de vida, perquè ella és
la que ens va portar el qui és el Camí, la
Veritat i la Vida, Jesucrist, nostre Senyor. Feliços els qui heu convidat Maria
a casa vostra i a la vostra vida! Com a
Canà de Galilea, ella aconseguirà del
seu Fill que converteixi l’aigua dels
nostres sofriments en el vi de la festa
i de la joia a la qual Déu ens crida en el
seu Regne. Nosaltres, pobres servents,
només cal que escoltem la seva veu i siguem obedients a les seves indicacions.
Acosteu la vostra orella! No sentiu la
seva veu? «Feu tot el que ell us digui.»
Us desitjo a tots, estimats vimbodinencs i vimbodinenques, unes molt
felices festes quinquennals de la Mare
de Déu dels Torrents. Rebeu, amb tot el
meu afecte, la meva benedicció.
† Joan Planellas Barnosell
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Benvolguts vimbodinencs, vimbodinenques i tots aquells que heu vingut
de fora:
Pau i bé!
Enguany la comunitat cristiana de la
parròquia, i tota la vila de Vimbodí, celebra la 15a. edició de les Festes Quinquennals i el 75è aniversari de la restauració de la imatge de la Mare de Déu
dels Torrents i del seu trasllat a l’ermita. Amb motiu d’aquestes festes tots
viviu la joia i l’alegria, fruit de l’amor i
de la devoció a la Mare de Déu dels Torrents, Mare del bell amor.

siguin un tast del goig de l’amor fratern que neix de posar en pràctica les
paraules de Maria: “Feu tot el que Ell
us digui”.
Us desitjo a tots unes molt bones festes
de la Mare de Déu dels Torrents. Rebeu
una cordial salutació.
Mn. Marcus Vinicius Teixeira

Tinc el goig i la grata satisfacció de participar per primera vegada d’aquesta
engrescadora cita. El vostre programa
de festes manifesta, de manera tan expressiva, que aquests dies són com un
multiplicador de la joia i de l’amor. Em
sembla que cada cinc anys obriu una
finestra a l’esperança, humana i cristiana, de la nostra estimada vila.
Malgrat que avui dia l’ambient que vivim no afavoreix l’esperança -més aviat
domina el desencís, el desànim, la desil·lusió i un cert pessimisme amb fets
tristos i esdeveniments preocupants
que ens arriben-, els cristians ens movem des de l’esperança. Els creients
parlem d’aquella esperança que s’il·lumina amb la claror de la vida eterna.
Invoquem aquests dies la Mare de Déu
dels Torrents com a mare de la nostra
esperança. Maria és per a nosaltres
model perfecte d’esperança perquè
durant la seva vida va mantenir sempre
“la virtut de la santa esperança”. Un cop
assumpta al cel, Maria brilla per a tots
com un “senyal d’esperança certa i de
consol”.
Espero que la nostra vila, amb l’esforç
i l’amor fratern de tots, sigui un espai
privilegiat de convivència, de respecte
a totes les persones i de col·laboració a
favor del bé comú . Que totes les festes
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«Si la segueixes, no et desviaràs; si
acudeixes a ella, no desesperaràs. Si la
recordes, no cauràs en l’error. Si ella
et sosté, no t’enfonsaràs. De res tindràs por, si et protegeix; si et deixes
portar per ella, no et fatigaràs; amb
ella al costat arribaràs a bon port. De
tal manera que tu mateix podràs experimentar amb quina raó no diu l’evangelista: i la Verge es deia Maria.»
(Sant Bernat, Homilia a lloança de la
Verge Maria)
Hi ha un fort arrelament del culte marià popular, cada vila té una advocació
mariana pròpia. Maria és vertaderament Mare de Déu, així fou definit l’any
431 al Concili d’Efes i la seva virginitat
es definí al Concili de Constantinoble
l’any 553; el dogma de la Immaculada Concepció, defineix que Maria fou
concebuda sense pecat original, és de
1854 sota el pontificat de Pius IX i el de
l’Ascensió que diu que Maria fou elevada al cel en cos i ànima, és de 1950, sota
el pontificat de Pius XII.
Destaca de manera singular el fort
arrelament de la devoció a Maria, a la
Mare de Déu, en la pietat popular. El
Concili Vaticà II abordà també el tema
mariològic i li dedicà el capítol VIII de
la Constitució Lumen Gentium redactat amb la voluntat de presentar una
extensa síntesis sobre el lloc que ocupa
Maria en el misteri de Crist i en la mateixa Església. El gran tret característic
d’aquest document és situar a Maria,
no pas partint d’una mariologia tancada, autònoma i aïllada, sinó des del
misteri de la salvació, amb un evident
sentit ecumènic i tenint sempre a Crist
com a centre, perquè Ell és l’únic mitjancer davant del Pare.
El 21 de novembre de 1964 en el discurs
de clausura de la tercera sessió del
Concili Vaticà II, sant Pau VI proclamà
Maria com a Mare de l’Església, Mare
de tot el poble cristià. L’any 2018 el
Papa Francesc instituïa com a memòria
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obligatòria, pel dilluns després de la
Pentecosta, la celebració de Maria com
a Mare de l’Església.
El decret que ho institueix comença
dient: «La joiosa veneració atorgada
a la Mare de Déu per l’Església en els
temps actuals, a la llum de la reflexió
sobre el misteri de Crist i la seva naturalesa pròpia, no podia oblidar la figura d’aquella Dona (cf. Gál 4,4), la Mare
de Déu, que és Mare de Crist i, alhora, Mare de l’Església» (Decret Ecclesia
Mater).
El lloc que ocupa la Mare de Déu en
l’espiritualitat cistercenca és quelcom
més que el fruit passatger d’un moviment marià propi dels anys de la fundació de l’Orde Cistercenc, finals del
segle XI i inicis del segle XII. L’obertura
de Maria a la Paraula de Déu esdevé un
exemple, un model pel cristià i molt
especialment pel monjo cistercenc,
ja que el principal aliment espiritual
d’aquest és la Paraula a la que s’apropa
per la litúrgia i per la Lectio Divina.
Per una i altre cosa no és estrany que
a Vimbodí i Poblet la devoció a Maria,
sota l’advocació a la Mare de Déu dels
Torrents, vingués de la mà dels monjos de Poblet, una comunitat arrelada
en aquesta terra des de meitats del
segle XII i tan lligada a la nostra vila.
La relació entre el Monestir de Poblet
i la vila de Vimbodí s’inicia ja des de
la mateixa fundació del monestir i de
la vila. La donació que fa Alfons I de la
vila de Vimbodí al monestir de Poblet
és un clar exemple de la voluntat reial
de recórrer a una fórmula i a un orde
que garanteixi un repoblament i un
desenvolupament econòmic de la zona
més eficaç. Si durant l’abadiat de Domènec Porta (1502-1526) fou bastida, en
estil gòtic tardà, en gran part l’actual
església de Vimbodí és en l’abadiat de
Payo Coello, l’any 1484, la troballa de la
imatge de la Mare de Déu dels Torrents,
a mig camí entre Poblet i Vimbodí i la
construcció d’una ermita, refeta total-

ment al començament del segle XVII,
que conservà però l’escut de l’abat Payo
Coello. L’atenció al culte a Vimbodí era
objecte de cura per part del monestir i
els Torrents restaria ja per sempre com
una referència a la relació entre Vimbodí i Poblet, no sempre fàcil.
Aquestes festes ens conviden a apropar-nos a Maria, visquem-les amb alegria i generositat envers els altres.
† fra Octavi Vilà, O. Cist.
Abat de santa Maria de Poblet

Amb il·lusió acollim les Festes Quinquennals de la Mare de Déu dels Torrents, en un any especial, ja que celebrem els 75 anys de la restauració de
l’ermita i de la Santa Imatge.
La devoció dels vimbodinencs i vimbodinenques fa que junts engalanem
tot un poble per rebre la Mare de Déu
dels Torrents cada 5 anys, aconseguint
una veritable font de llum i de colors,
guarnint amb excel·lència cada un dels
racons de la nostra vila.
La unió i l’esforç d’aquests dies ens ajuda a créixer com a comunitat. Són dies
de retrobaments, de passejades per la
nostra vila i d’acollir els nostres visitants.
Dies de treball a contra-rellotge, de
dormir poc i de compartir moments
amb els veïns.
Més enllà de les creences de cada persona, són dies d’unió, de convivència,
d’amor i respecte vers la nostra història
i tradicions.
Que el retorn de la imatge a l’ermita, no
representi el final de la màgia i la il·lusió dels dies viscuts i que perduri en els
dies futurs.
Tant de bo puguem gaudir de cada un
d’aquests dies amb el nostre millor
somriure.
Rebeu una forta abraçada i salutació.
Joan Canela Rios
Alcalde
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DISSABTE, 31 D’AGOST
A les 10 de la nit, a les fonts dels Gorg, espectacle d’obertura de les Festes Quinquennals 2019

DIUMENGE, 1 DE SETEMBRE

Ermita restaurada 1944

DISSABTE, 7 DE SETEMBRE
A 1/4 de 9 del vespre: portada de la imatge de l’ermita, al poble. SOLEM-

A les 8 del matí, neteja general de l’ermita i els seus encontorns.

NE PROCESSÓ DE BENVINGUDA.

A 2/4 de 6 de la tarda, a l’ermita: Eucaristia dominical i benedicció de la

Trasllat de la Mare de Déu dels Torrents des de l’ermita a l’església par-

nova medalla per la veneració dels fidels.

roquial amb la “Processó dels fanalets”. Res del rosari, benvinguda ins-

DIVENDRES, 6 DE SETEMBRE

titucional, acolliment parroquial i veneració dels fidels. Presidida pel
Prior de Poblet P. Rafael Barruè, preveres i monjos acompanyants.

A les 12 del migdia (l’hora que recorda quan l’Àngel anuncià a Maria la
seva maternitat): Repic solemne de campanes i disparada de 12 salves

Seguits per les autoritats locals i la banda de música municipal de la

anunciant la Festa.

Selva del Camp. Portaran la bandera de la Mare de Déu dels Torrents
les dones i noies que porten aquest nom. A l’alçada de Santa Bàrbara,

A la tarda i vespre: inici de l’ornamentació dels carrers i places de la vila.

encesa dels focs artificials, gentilesa de “Pirotècnia Catalana”.

Recorregut de la processó:
C/ Anselm Clavé, C/ Girona, 2on tram C/ Girona, C/ Jaume I, C/ Dr.
Miquel, 2on tram C/ Jaume I, C/ Abat Porta (Cal Feliu), C/ de la Pau, 2on
tram C/ Abat Porta, C/ Indústria, Raval de Lleida, Pg. Mestre Garcia, Av.
Amics de Vimbodí, Raval de Lleida, C/ Anselm Clavé, C/ Major, C/ de la
Font, C/ Joan Griñó, Plaça Major, Carreró de la peixateria, C/ Major, C/
Cervantes, C/ Major, C/ Mestre Rebull, C/ Nou, C/ Església, C/ Aragó,
C/ Sant Antoni, 2on tram C/ Menéndez Pelayo, C/ Sant Roc, C/ Església,
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Canyar a l’estació de tren. 12 de febrer de 1944

Plaça de l’església i temple parroquial.
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DIUMENGE, 8 DE SETEMBRE.
A partir de les 11 del matí: ofrena floral a la Mare de Déu de totes aquelles persones que ho desitgin, a mode de pregària o acció de gràcies.
A les 12 del migdia: ofrena floral de les entitats de la Vila i, com a cloenda, ofrena de l’Ajuntament.
A 2/4 d’1 del migdia: Solemne Eucaristia. Presidida pel Vicari general
de l’Arquebisbat Mn. Joaquim Fortuny. Acompanyaran els cants la Coral
“Veu de la Terra”, la Coral del Pla de Santa Maria i altres cantaires amb
la Missa “ Te Deum Laudamus” de L. Perosi. Durant l’Ofertori es cantarà
l’Ave Maria pròpia dels Torrents, obra de Josep Ma. Nadal (1993) i interpretada per Lluïsa Sans i Georgina Jiballí. A la sortida de la celebració,
Ball de Gegants a la plaça de l’església.
Segon premi (Cicle Inicial). Arnau Blàzquez Palau, 6 anys

A les 6 de la tarda: a la casa consistorial, recepció a les Ma. dels Torrents.

A 2/4 de 7 de la tarda: a l’església, pregària de les Segones Vespres solemnes de la Nativitat de la Mare de Déu.
A les 7 de la tarda: PROCESSÓ PELS CARRERS DE LA VILA.
Presidida pel Vicari General Mn. Joaquim Fortuny juntament amb els
preveres. A continuació, les autoritats civils. Comptarà amb la presència de la Banda de Música “Mare de Déu de la Serra”, de Montblanc.
Portaran la bandera de la Mare de Déu les autoritats civils.

Recorregut de la processó:
Plaça Església, C/ Església, C/ Sant Roc, C/ Menéndez Pelayo, Raval de
Montblanc C/ Font de Nerola, C/ Bosc de Poblet, Pla d’en Guerra, Raval
de Montblanc, C/ La clau, C/ Marinada, Raval de Montblanc, C/ Mallorca, Raval de Poblet, C/ Catalunya, C/ Churruca, Plaça de les Roques, C/
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Primer premi (Cicle Inicial)
Nil Arbós Fernàndez, 7 anys

Primer premi (Cicle Mitjà)
Gerard Trullols Òdena, 9 anys

Major, Plaça Major, C/ Mn. Isidre Boyó, C/ Ramón i Cajal, C/ Ramon
Griñó, C/ Església, Plaça de l’Església i temple parroquial.
9

DILLUNS, 9 DE SETEMBRE.
A les 12 del migdia: Ofici Solemne a la parròquia, presidit per l’Abat de

tes. Ofrena de l’ornamentació dels barris de la vila. Dinar de germanor
(Els tiquets es vendran a la botiga de les Festes i a les botigues de cos-

Poblet, P. Octavi Vilà Mayo.

tum). Llevant taula amb Havaneres.

A les 7 de la tarda: PROCESSÓ DE RETORN DE LA SANTA IMATGE.

A les 6 de la tarda: cant de la Salve, besamans i cant dels goigs.

Presidida pel Vicari episcopal, Mn. Manuel M. Fuentes i preveres acompanyants. Portaran la bandera de la Mare de Déu les zeladores de l’ermita i la junta de l’associació “Amics de l’ermita”.

Recorregut:
Temple parroquial, Plaça de l’església, C/ Església,C/ Ramon Griñó, C/
Mn. Isidre Boyó, C/ Major, Plaça Major, C/Major, Raval de Montblanc,
Raval de Poblet, Camí de la Palanca, Carretera de Poblet i ermita.

DIUMENGE, 15 DE SETEMBRE
APLEC FESTIU A L’ERMITA
A 2/4 d’1 del migdia: Eucaristia d’Acció de gràcies i clausura de les FesSegon premi (Cicle Superior). Nadia Vieco Mansilla, 11 anys

ADVERTIMENTS
Portants de la Mare de Déu: totes les persones que vulguin portar la Mare
de Déu en algun tram de les processons( homes i dones ) cal que s’apuntin a
l’oficina de l’Ajuntament. Hauran de donar nom i cognoms, telèfon i alçada.
Es donarà preferència a les persones que s’apuntin.
Fanalets: Els fanalets per la processó de rebuda de la imatge es podran
adquirir amb antelació a la botiga de les Festes. (C/ Major, 28)
Domassos: Es poden comprar a la mateixa botiga de les Festes. L’Organització es reserva el dret de modificar horaris i itineraris.

10

Primer premi (Cicle Superior)
Irina Pesquero Masdeu, 10 anys

Segon premi (Cicle Mitjà)
Mercè Escuer Planes, 10 anys

En cas d’inclemències del temps s’avisarà dels canvis oportunament.
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Organitza:
Parròquia de la Transfiguració del Senyor, de Vimbodí
Comissió Festes Quinquennals 2019

Patrimoni

festiu

de Catalunya
Amb el suport:
Amics de l’ermita de la Mare de Déu dels Torrents
Zeladores de la Mare de Déu dels Torrents
Reial Monestir de Poblet
Excm. Ajuntament de Vimbodí i Poblet
Col·laboració:
Pirotècnia Catalana.
Societat Coral “Veu de la Terra”
Il·lustracions:
Portada de Josep Ma. Aixut, Dolors Grau, Josep Ma. Potau.
Premis concurs de dibuix escolar
Fotografies cedides per Ma. Rosa Palau Caixal i Arxiu parroquial.
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