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Mons. Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Ja arriba el gran dia!

Recordo que fa un any us vaig escriure per Advent i us deia que teníem 
per davant un any per preparar la coronació canònica de la vostra es-

timada imatge de la Mare de Déu de l’Esperança. Doncs ja estem molt a 
prop del dia en què celebrarem aquesta esperada cerimònia. Us vull agrair 
de tot cor la preparació que heu fet durant aquest any i la il·lusió amb què 
espereu tots aquest dia, en què posarem la nova corona a la Mare de Déu, 
una corona que representa tots els vostres desitjos, les vostres esperances, 
les vostres pregàries; una corona feta per tots vosaltres i que voleu oferir a 
la vostra Mare.

Voldria també recordar ara el dia que el vostre rector, Mn. Jordi Sán-
chez, em va proposar demanar al papa Francesc aquesta coronació canòni-
ca. Vaig escriure al Papa i, junt amb l’informe i la petició del Rector, hi vam 
afegir un certificat del ple municipal de l’Ajuntament i la llista de més de 
1.700 adhesions d’entitats, institucions, empreses i particulars. La resposta 
favorable del papa Francesc va ser immediata: ara és l’hora d’agrair-li aques-
ta concessió i de pregar per ell.

Penso que la coronació canònica és d’alguna manera, la «coronació» de 
la devoció secular de tantes generacions de fills de Figuerola del Camp a la 
Mare de Déu sota l’advocació de l’Esperança. I és que la devoció que teniu 
a aquesta advocació és molt gran, tant des de temps immemorials com tam-
bé en l’actualitat. La vostra Confraria de Nostra Senyora de l’Esperança es 
remunta a l’època medieval i ara voleu renovar-la i donar-li més vida. Estic 
segur que aquesta coronació de la Mare de Déu portarà molt de bé al vostre 
poble. Maria és la nostra Mare i aquest detall dels seus fills estic segur que 
us el pagarà amb escreix, com fan les mares quan tenim amb elles un detall 
d’amor. Prepareu-vos el millor possible per aquell gran dia. I de nou gràcies 
a tots els qui heu fet possible aquesta coronació canònica de la Mare de Déu. 
I per a tots els qui estimeu la Mare de Déu de l’Esperança, visqueu o no a 
Figuerola del Camp, amb tot el meu afecte, la meva benedicció.

† Jaume Pujol Balcells 
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

SALUTACIÓ
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Sr. Josep Poblet i Tous
President de la Diputació de Tarragona

La llum de Figuerola

En un dels reeixits versos que il·lustren la recentment creada passe-
jada literària per Figuerola del Camp, el poeta Josep Colet Giralt fa 

una glossa de l’església parroquial i de “la Santa Llum que la vigila”, una 
llum que, des de temps immemorials, “vesteix les ombres de claror”. Cer-
tament, la claror és la gran protagonista al bell temple figuerolenc. Però no 
parlem de la que li entra pels finestrals d’aire neoclàssic, ni la que penja 
dels fanals que n’embelleixen l’interior: la claror a l’església de Figuerola 
ens arriba des del cambril de l’altar major, a l’interior del qual hi regna la 
Mare de Déu de l’Esperança. 

Juntament amb els patrons Sant Jaume i Sant Antim, la verge de l’Espe-
rança ha esdevingut llum i guia per a nombroses generacions de veïns i veï-
nes. Avui, ja ben entrats al segle XXI, el municipi s’engalana per a les grans 
festes de la Coronació, un esdeveniment únic que evidencia la devoció i el 
respecte de Figuerola del Camp envers la seva patrona. 

Com en anteriors edicions, el poble s’ha abocat en una festa que serveix 
per renovar l’esperit de comunitat de Figuerola. En aquest sentit, la Mare de 
Déu de l’Esperança, com els altres sants que es veneren a la vila, esdevenen 
referents d’identitat local i protagonistes d’una tradició oberta a tothom, in-
dependentment del grau de religiositat de cadascú. Un cop més, des de la 
Diputació de Tarragona oferim el nostre suport a una festa extraordinària 
que ens vincula a la terra i als valors espirituals, culturals i socials que hi són 
presents. 

Des d’aquestes planes farcides d’història i de sentiment, us encoratjo a 
continuar fent poble amb la mateixa força i convicció amb què venereu la 
vostra patrona. Al mateix temps, us desitjo una venturosa festa!

Josep Poblet i Tous 
President de la Diputació de Tarragona

SALUTACIÓ



MM Grans Festes de la Coronació  
de la Mare de Déu de l’Esperança

4 | 

TEL. / FAX: 977 63 12 25

C/. Camí de Cabra, s/n • (Zona Industrial)

43811 FIGUEROLA DEL CAMP



MM
 | 5

SALUTACIÓ

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

Des de fa molts i molts anys, pels volts de les festes de Nadal, la nostra 
Parròquia, els nostres carrers i places de Figuerola del Camp s’om-

plen per a la celebració de la Festa Votiva de la Mare de Déu de l’Esperança. 
Devoció popular, història, espiritualitat i tradició que arriba any rere any. És 
un dels moments més importants que viu el nostre poble cada hivern.

Són uns dies de germanor, d’acolliment, de reviure la fe, l’amor que tots 
els figuerolins i figuerolines senten per la seva Mare de Déu, que ens omple 
d’esperança. Aquest programa d’actes és el testimoni i el crit que genera 
aquesta festa: el patrimoni cultural i religiós de la nostra vila. Nosaltres som 
hereus dels nostres avantpassats i per aquest fet, cada any renovem el vot 
de poble que vam heretar de ells. El dia de l’Esperança és un moment ar-
relat, emotiu i molt nostre. Fins i tot podria dir-vos que és un sentiment 
d›homenatge cap a tots ells, ple de l’amor a la Mare de Déu que ells van 
conrear i estimar.

Per aquesta circumstància ens hem fet nostre allò que diu Salm 119.49: 
«Recorda la promesa que vas fer i que manté la meva esperança». Tots 
nosaltres som testimonis del sentiments que mostrem per aquesta festa. 
L’Esperança és la llum que il·lumina els nostres cors, el far que il·lumina 
tota la serra de Miramar. Per això la Mare de Déu és el clam de tot un poble 
que volia que fos coronada en record de tots aquells homes i dones que han 
perpetuat la festa i la devoció. Ara, gràcies al treball, i l’esforç desinteressat 
de moltes persones, entitats, institucions, aquest somni s’ha fet realitat.

Avui us convido a viure aquestes Grans Festes de Coronació caminant 
i obrint camí a les futures generacions, sent partícips tal com ho van ser els 
nostres avantpassats. Fem-ho com una promesa personal i alimentem-nos 
de l’esperança que la nostra devoció farà perdurar en el temps aquesta gran 
festa. Visquem-la amb molta joia, fe i sobretot esperança.

Jordi Sánchez Pellicer 
Rector de la Parròquia de Sant Jaume Apòstol de Figuerola del Camp
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www.setdoli.com
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Sr. Josep Sans Ferré
Alcalde de Figuerola del Camp

Qui estima Figuerola,  
estima la Mare de Déu de l’Esperança

B 
envolguts veïns i veïnes de Figuerola del Camp,

L’esperança és aquest sentiment vital que necessitem per tirar endavant 
quan hem de fer front a dificultats. La Mare de Déu, més enllà de les creen-
ces de cadascú, representa aquesta confiança, i cada any les figuerolines 
i els figuerolins li agraïm amb la renovació del vot de poble. És evident, 
doncs, que qui estima Figuerola, estima la Mare de Déu de l’Esperança. Han 
estat tants mesos de treball, d’esforços compartits per molts i moltes de vo-
saltres. Treball amb il·lusió, on cadascú ha aportat el seu coneixement, força 
i dedicació. Jo només us puc dir moltes gràcies en nom del poble de Figue-
rola. Em refereixo a tot l’equip de les comissions, als majorals Albert i Joan 
Anton i a mossèn Jordi.

Un fet que caracteritza la gent de Figuerola és la voluntat per portar 
a terme gestes d’envergadura, per la dimensió i el nombre d’habitants del 
poble. M’explicaré. Jo que sóc fill del poble i que sempre hi he residit, ja de 
ben jove recordo participar en aquelles festes majors pioneres a la comarca, 
amb concerts de volada i el poble a vessar de gent. També, la celebració 
del mil·lenari de la vila o moltes representacions teatrals, com ara el Ball de 
Sant Antim, etc. Aquesta motivació per crear grans esdeveniments, parlant 
sempre des d’una òptica comparativa i escalable, de nou s’ha reproduït. Po-
dem, doncs, estar ben orgullosos de tenir gent com vosaltres, que estima i 
eixampla la base, en aquest cas, religiosa i cultural del poble.

Aquests dies de festa que vindran despertaran el poble. En una època 
de l’any en què es fa fosc aviat, l’enllumenat dels carrers i l’extens programa 
d’actes ens faran venir ganes de participar-hi. Una fita com les Grans Festes 
de la Coronació Canònica de la Mare de Déu de l’Esperança representa una 
oportunitat única per donar visibilitat arreu el nostre petit i, alhora, gran 
poble de Figuerola. No ens ho podem perdre. Us animo a participar-hi; s’ha 
treballat molt perquè tots en puguem gaudir. Ara, perquè sigui tot un èxit, 
cal que tots hi siguem presents, fent poble una vegada més.

Gràcies a tots i a totes i bona festa!
Josep Sans Ferré 

Alcalde de Figuerola del Camp
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Sr. Albert Oliva i Sr. Joan Anton Aubia
Majorals de la Confraria de Nostra Senyora  
de l’Esperança

La cultura de l’Esperança

Ara fa un any, quan projectàvem les Grans Festes de la Coronació, par-
làvem d’origen, de devoció, de tradició i d’homenatge a totes aque-

lles persones i generacions que ens han precedit. Parlàvem de la nostra 
història com a poble. També, del present i de la vigència que té la festa en 
l’actualitat. Parlàvem del manteniment de la tradició, del seu impuls cap al 
futur amb la refundació de la Confraria, i de la projecció que havia de tenir 
un esdeveniment d’aquestes característiques per al poble i la comarca, ja 
que, en definitiva, coronar canònicament la imatge de la Mare de Déu de 
l’Esperança és un fet extraordinari.

L’any 2018 ha estat marcat pel ritme frenètic en la preparació de les fes-
tes. Assumir l’organització d’un esdeveniment de tal envergadura no ha-
gués estat possible sense una comissió de persones que ha demostrat grans 
capacitats personals i professionals a l’hora de projectar i definir el model 
festiu que es volia per a l’ocasió. La gran implicació i la bona sintonia amb 
l’Ajuntament de Figuerola, i la col·laboració econòmica de la Diputació de 
Tarragona, juntament amb les nombroses entitats i empreses locals i comar-
cals, han estat claus per tal d’assolir unes fites que són una suma que reforça 
la consciència i el sentiment de pertinença a Figuerola. Tot això ens fa més 
forts com a poble i ens apropa, encara més, entre veïns. 

La relació entre la Mare de Déu de l’Esperança i els figuerolins es conta, 
al llarg dels segles, com una gran història d’amor. És un relat de cultura, pa-
trimoni, fe, tradició i coneixement. Aquest sentiment ancestral és, sobretot, 
el símbol més preuat de Figuerola, que ens serveix per reivindicar, avui més 
que mai, la nostra identitat davant del món. Per tot això, visquem, gaudim i 
participem d’un dels esdeveniments més transcendentals de la història mo-
derna del nostre poble.

Visca la Mare de Déu de l’Esperança Coronada!

Albert Oliva i Joan Anton Aubia 
Majorals de la Confraria de Nostra Senyora de l’Esperança
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So i llum professional
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l’I·lm. Sr. Joan M. Sanahuja i Segú, president 
del Consell Comarcal de l’Alt Camp, els al-
caldes de la comarca, diversos representants 
institucionals, les autoritats municipals, els 
presidents de les entitats locals, els majorals, 
l’hereu i la pubilla i tot el poble de Figuerola.

Tot seguit,

Inauguració de la finalització de les obres 
i la remodelació del carrer Verge de l’Espe-
rança i carrer Sant Jordi.

A les 20.00 h, a la biblioteca de la 
Fundació Privada Catalana per 
l’Arqueologia Ibèrica, al carrer Sant Jordi,

Inauguració de l’exposició «Les talles de 
la Mare de Déu» i dels diversos objectes 
relacionats amb la Mare de Déu de l’Es pe-
rança de Figuerola.
Acte organitzat per la Fundació Privada Ca-
talana per l’Arqueologia Ibèrica

Per concloure, a la sala d’actes de la 
Cooperativa Agrícola de Sant Jaume,

Aperitiu inaugural de les Grans Festes de la 
Coronació per a tot el poble.
Acte patrocinat per Forn de pa Pallarès, Forn 
de pa Antonieta J. Torné de Sarral, Supermer-
cats ALDI i GROS Mercat.

Tradicional capta dels majorals i repartiment dels programes per les cases del poble

Per no trencar amb la tradició, enguany els majorals també passaran per les cases del poble 
en la tradicional capta econòmica de la festa. Es dona, així, l’oportunitat d’aportar les contri-
bucions habituals tot i ser conscients que hi ha gent que ja ho ha fet en la subscripció popular 
de la corona de la Mare de Déu de l’Esperança. Sigui com sigui, GRÀCIES A TOTHOM 
pel recolzament i el suport rebut. Esperem trobar-vos a casa, fer-vos l’agraïment personalment 
i entregar-vos en mà aquest programa de festes.

Divendres 14 de desembre

Dissabte 23 i diumenge 24 de novembre

A les 12.00 h, des del campanar,

Repic de campanes general anunciant l’ini-
ci de les festes.

A partir de les 18.00 h, als carrers del 
poble,

Encesa de les lluminàries dels carrers de 
Figuerola, engalanats i il·luminats extraor-
dinàriament amb motiu de les Grans Festes 
de la Coronació.

A les 18.00 h, a l’Ajuntament de Figuerola,

Rebuda institucional de les autoritats i sig-
natura en el llibre d’honor de l’Ajuntament 
de Figuerola del Camp.

A les 18.30 h, a la sala d’actes de la 
Cooperativa Agrícola de Sant Jaume,

Pregó institucional d’obertura de les Grans 
Festes de la Coronació de la Mare de Déu de 
l’Esperança, a càrrec de la Hble. Sra. Ester 
Capella i Farré, consellera de Justícia i de 
l’àrea d’Afers Religiosos i Memòria de la Ge-
neralitat de Catalunya. Amb l’assistència de 
l’Excm. Sr. Òscar Peris, delegat del Govern 
a Tarragona, l’Excm. Sr. Josep Poblet i Tous, 
president de la Diputació de Tarragona, 
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i s’agafa la idea dels pàmpols de figuera com 
a element que corona la imatge. Així, doncs, 
la corona té com a component fonamental la 
fulla característica de la figuera. L’altre ele-
ment que també forma part de la joia són les 
avellanes, que estan presents en l’aurèola, per 
ser un dels conreus principals del municipi i 
un motiu històric en la Mare de Déu, ja que 
després de la Guerra Civil els figuerolins pa-
guen el nou cambril amb sacs d’avellanes. 
El joier té aquest gest de complicitat afegint 
aquest component.   Els materials de la coro-
na, amb una combinació de tècniques típi-
ques de l’orfebreria tradicional, són la plata, 
més pura del normal, perquè sigui ben blan-
ca, i les pedres color turquesa per donar un toc 
blau, típicament marià. Per la seva banda, el 
cost de la corona ha estat sufragat en la seva 
totalitat pel poble de Figuerola, mitjançant 
una exitosa subscripció popular duta a terme 
des de principis d’any.

Tot seguit,

Concert de la coral del Pla de Santa Maria 
i presentació de l’Himne de la Coronació 
Canònica de la Mare de Déu de l’Espe-
rança, composat pel reusenc Josep Enric 
Peris.

A les 17.30 h, des del campanar,

Toc de campanes anunciant l’inici de la  
Novena

A les 18.00 h, a l’església parroquial  
de Sant Jaume,

Ofrena a càrrec de l’Associació de Dones 
de Figuerola del Camp i inici de la Novena 
en honor a la Mare de Déu de l’Esperança. 
Predicarà mossèn Francisco Javier Álvarez 

De les 10.30 h a les 13.30 h, a la biblioteca 
de la Fundació Privada Catalana per 
l’Arqueologia Ibèrica, al carrer Sant Jordi,

Portes obertes i visita de l’exposició «Les 
talles de la Mare de Déu» i dels diversos 
objectes relacionats amb la Mare de Déu de 
l’Esperança de Figuerola.
Acte organitzat per la Fundació Privada Ca-
talana per l’Arqueologia Ibèrica

A les 11.30 h, a l’església parroquial  
de Sant Jaume,

Pelegrinatge de l’arxiprestat de l’Alt Camp 
a Figuerola i eucaristia en honor a la Mare 
de Déu de l’Esperança. Oficiarà i presidirà 
mossèn Joan Àguila, arxiprest de Valls i 
l’Alt Camp, amb l’assistència dels diversos 
rectors de la comarca i dels fidels dels po-
bles veïns. L’acompanyament musical anirà 
a càrrec de la coral del Pla de Santa Maria 
amb l’orgue parroquial. Al final de l’ofici hi 
haurà besamans extraordinari al cambril de 
la Mare de Déu i cant dels goigs nous.

Després de missa, a l’església,

Presentació de la corona de la Mare de Déu 
de l’Esperança, cisellada per l’orfebre tarra-
goní Joan Serramià. La peça romandrà ex-
posada durant totes les festes al presbiteri 
del temple.
Joan Serramià ha dissenyat la joia que por-
tarà la Mare de Déu a partir del 22 de desem-
bre de 2018, el dia de la coronació canònica. 
Descendent d’Antoni Gaudí, Serramià té un 
estil propi molt característic, i assegura que 
una de les seves referències a l’hora de treba-
llar és l’orfebre noucentista de Valls, Jaume 
Mercadé. L’element principal de la corona es 
basa en el nom i l’escut de Figuerola del Camp 

Dissabte 15 de desembre
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Oficina: 
C/ Avenir, 24 Bxos

43800 Valls
Tel. 977 602 901

Taller:
Ctra. del Pla 285, Pol. Ind. Valls

43800 Valls
Tel. 977 614 857

www.altcampalumini.com
administracio@altcampalumini.com

Ja tens el teu record de les Festes?

I si vols posar llum al teu balcó o finestra

Ho trobareu a la  
Botiga de la Coronació 

(local d’entitats, als baixos de 
l’Ajuntament) el dilluns  

26 novembre i els dilluns 3 i 10 
de desembre, de 5 a 7 de la tarda.Tassa, bossa, clauer, domàs...

MODEL 10 (Amplada 1,20 m)
10 bombetes led de baix consum

MODEL 5 (Amplada 0,60 m)
5 bombetes led de baix consum

Feu el vostre encàrrec a INSTAL.LACIONS ANTON MONTSERRAT tel. 977 630 506

L’
es

PLAnada

Cafeteria
El Pla de Sta. Maria
        977631326 
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Es van fer tres representacions durant el mes 
de maig, posteriors a la festa de Sant Antim, 
i ja no s’ha representat més en els anys poste-
riors. Actualment, fa 37 anys que no es repre-
senta i el ball, al llarg de la història, ha apa-
regut en uns intervals de temps més o menys 
eixamplats, però totes les generacions del 
poble han vist aquest ball escenificat.

A les 21.30 h, a la Cooperativa,

Sopar de les Grans Festes de la Coronació, 
servit pel restaurant Masia del Pla. El servei 
de begudes i les taules de ressopó aniran a 
càrrec del Cafè de la Cooperativa.

A les 23.30 h, a la sala d’actes de la 
Cooperativa,

Ball de nit a càrrec de l’orquestra Grup  
Loren. Hi haurà servei de bar al Cafè.

A partir de les 2 de la matinada, a la sala 
de Joves de l’Abadia,

Nit jove amb sessió de DJ. Hi haurà servei 
de bar.
Acte organitzat pel Grup de Joves de Figuerola

Vega, diaca adscrit a la parròquia de Santa 
Maria de la Móra.

A les 19.00 h, a la sala de Joves de 
l’Abadia,

Trobada d’antics actors i balladors del ball 
parlat de Sant Antim de Figuerola i projec-
ció de la filmació de la darrera representa-
ció de l’any 1981.
Acte organitzat pel Grup de Teatre Quin Batre!

Es té constància de quatre versions es-
crites del ball parlat de Sant Antim: el text 
original que data de meitats del segle xix; 
una transcripció d’aquesta primera versió 
el 1900, una traducció posterior de 1913, i 
l’adaptació d’aquesta versió del ball de 1913, 
per a la representació de 1981, totes elles lo-
calitzades i conservades a cal Vicari. Sobre 
el ball original, que data de meitats del segle 
xix, se sap que l’autor és Marc Fusté de Valls, 
conegut popularment com a Marquet de la 
Dona, autor també de diversos balls parlats 
propers. L’any 1981, amb motiu de la comme-
moració del mil·lenari de Figuerola, es torna 
a representar, després de 68 anys de no fer-se. 

Actors de la representació del ball de Sant Antim de 1981.
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amb 3 llocs de PS4, 2 llocs de realitat virtual 
i 1 lloc de WII-U.
Acte organitzat per la Cooperativa Agrícola 
de Sant Jaume

A les 10.00 h, des de la Font del Portal,

Caminada popular de Figuerola a Mira-
mar. S’habilitaran cotxes i voluntaris d’acom-
panyament en l’anada i la tornada per totes 
aquelles persones que ho requereixin, amb 
inscripció prèvia.
Acte organitzat per Figactiva’t.

En arribar a l’entrada de Miramar,

Salutació per part dels veïns de la pedania i 
professó de rebuda de la rèplica de la Mare 
de Déu de l’Esperança cap a l’església de 
Sant Mateu.

De les 11.00 h a les 14.00 h, a la 
Cooperativa Agrícola de Sant Jaume,

Jocs de realitat virtual per a xiquets i joves, 

Diumenge 16 de desembre

Carrer de Prudenci Bertrana, 20

(Pol. Ind. Agro-Reus)

43206 Reus

622 22 68 68

info@laserlab3d.com

www.laserlab3d.com
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ORQUESTRA GERHARD
Direcció: Gabrielle Deakin

L’Orquestra Gerhard és una orquestra educativa del projecte 
musical de l’EMM Robert Gerhard de Valls.

Agrupa instrumentistes de corda i vent de 15 a 20 anys.

L’objectiu del grup és fer un treball orquestral amb repertori divers, 
pensat per a integrar tant els coneixements que ja tenen aquests 
alumnes com per a descobrir noves possibilitats sonores i de 
dificultats tècniques del seu instrument.

En els darrers anys han participat en projectes educatius que 
els han portat a treballar obres amb montatges teatrals (La pedra 
foguera, amb l’actor Eudald Ferré), estrenes d’autors contemporanis 
(Que venen els catalans!, de Ramon Ribé) i intercanvis amb es-
coles de música del país (Borriana, País Valencià) o internacio-
nals (Zaandam, Holanda).

A Valls ha participat en diferents espais com la Nit de Premis, 
Museu de Valls o la festa major de Sant Joan.

Alguns d’aquests alumnes també treballen la música de cambra, 
en agrupacions més petites i que també seran presents al concert.

A les 12.00 h, a l’església de Sant Mateu 
de Miramar,

Eucaristia i entronització de la imatge de la 
Mare de Déu de l’Esperança a l’església de 
Miramar.
Acte patrocinat per l’empresa LASERLAB 3D, 
que ha fet donació de la imatge, i per Josep 
Maria Adserà, que l’ha policromada.

En sortir de missa, a la plaça Major  
de Miramar,

Vermut popular per a tots els assistents, 
gentilesa dels veïns de Miramar.
Acte organitzat per l’Associació de Veïns de 
Miramar

De les 16.00 h a les 20.00 h, a la 
Cooperativa Agrícola de Sant Jaume,

Jocs de realitat virtual per a xiquets i joves, 
amb 3 llocs de PS4, 2 llocs de realitat virtual 
i 1 lloc de WII-U.

Acte organitzat per la Cooperativa Agrícola 
de Sant Jaume

A les 17.30 h, des del campanar,

Toc de campanes anunciant la Novena.

A les 18.00 h, a l’església parroquial  
de Sant Jaume,

Ofrena a càrrec de l’associació Lliga Contra 
el Càncer i Novena en honor a la Mare de 
Déu de l’Esperança. Predicarà mossèn Joan 
Anton Cedó, prior i arxiprest l’església prio-
ral de Sant Pere de Reus.

A les 19.00 h, a l’església parroquial  
de Sant Jaume,

Gran concert amb l’Orquestra i el grup de 
Cambra de l’Escola de Música Municipal 
Robert Gerhard de Valls, sota la direcció de 
la Sra. Gabrielle Deaking.
Acte patrocinat per l’Escola de Música Muni-
cipal Robert Gerhard de Valls

Passeig de l’Estació, 41 - 43800 Valls -  escola.musica@valls.cat
www.escolamusicavalls.cat - Tel.: 977 60 44 54
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Coral Cuadrada Majó, professora d’Història 
Medieval de la Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona.

A les 17.30 h, des del campanar,

Toc de campanes anunciant la Novena

A les 18.00 h, a l’església parroquial de 
Sant Jaume,

Ofrena a càrrec de l‘Associació de Caça-
dors de Figuerola del Camp i l’Agrupació 
de Defensa Forestal, i Novena en honor a 
la Mare de Déu de l’Esperança. Predicarà 
mossèn Joan Àguila Chavero, arxiprest de 
l’Alt Camp i rector de les parròquies de Sant 
Joan, Sant Antoni i la Mare de Déu del Car-
me de Valls.

A les 19.00 h, a la sala Jordà de l’Ajuntament,

Conferència titulada «La religiositat po-
pular enfront les epidèmies», a càrrec de 

Dilluns 17 de desembre

Ctra. Alcover s/n • Muralla del Castell, 3 
Valls

977 606 087
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Senyora de l’Esperança i del Consell Parro-
quial, i Novena en honor a la Mare de Déu 
de l’Esperança. Predicarà mossèn Albert 
Fortuny, rector del Santuari de la Mare de 
Déu de Montserrat de Montferri.

Tot seguit,

Eucaristia en honor a la Mare de Déu de 
l’Esperança en el dia de la seva onomàstica.

A les 19.00 h, a la sala Jordà de 
l’Ajuntament,

Conferència titulada «La pell nostra de 
cada dia», a càrrec de Joan Miquel Sancho 
Beltran, metge i president de la Creu Roja 
Valls-Alt Camp.

A les 15.00 h, a la sala d’actes de la 
Cooperativa de Sant Jaume,

Festa de Nadal de l’Escola Mare de Déu de 
l’Esperança. En el transcurs de l’acte es pre-
sentarà l’Auca de la Coronació de la Mare de 
Déu de l’Esperança, feta per a l’ocasió pels 
alumnes de l’escola. En acabar, berenar per a 
tots els assistents.
Acte organitzat per l’Escola Mare de Déu de 
l’Esperança i l’AMiPA

A les 17.30 h, des del campanar,

Toc de campanes anunciant la Novena.

A les 18.00 h, a l’església parroquial de 
Sant Jaume,

Ofrena a càrrec de la Confraria de Nostra 

Dimarts 18 de desembre
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Família de Barcelona», a càrrec de José 
Manuel Almuzara, arquitecte de la Sagrada 
Família i President de la Associació Pro Bea-
tificació d’Antoni Gaudí.

A les 17.30 h, des del campanar,

Toc de campanes anunciant la Novena

A les 18.00 h, a l’església parroquial de 
Sant Jaume,

Ofrena a càrrec de l’AMiPA de l’Escola Mare 
de Déu de l’Esperança de Figuerola del 
Camp i de la Cooperativa Agrícola de Sant 
Jaume, i Novena en honor a la Mare de Déu 
de l’Esperança. Predicarà el Pare Joan Font, 
claretià i rector del santuari de la Mare de 
Déu del Lledó de Valls.

A les 19.00 h, a la sala d’actes de la 
Cooperativa Agrícola de Sant Jaume,

Conferència titulada «La presència de la 
Mare de Déu en el temple de la Sagrada 

chez i dels Majorals, anirà per les diferents 
cases del poble que demanin encomanar-se a 
la Mare de Déu. S’administrarà el sagrament 
de la unció als malats. D’aquesta manera, les 
persones 
malaltes, els 
ancians i la 
gent impedida 
de Figuerola 
poden vene-
rar Maria de 
l’Esperança a 
casa seva, just 
uns dies abans 
que la imatge 
sigui coronada 
canònicament.

A les 17.30 h, des del campanar,

Toc de campanes anunciant la Novena

A les 18.00 h, a l’església parroquial de 
Sant Jaume,

Ofrena a càrrec del Grup de Joves de Fi-
guerola del Camp i de l’Associació de Ju-
bilats de Figuerola del Camp, i Novena en 
honor a la Mare de Déu de l’Esperança. Pre-
dicarà mossèn Antoni Rosario Jové, rector 
del santuari de la Mare de Déu de la Conso-
lació de Gratallops.

A les 19.00 h, per les cases del poble que 
ho demanin,

L’Esperança als malalts i ancians de Figuerola.
Acte organitzat pel Consell Parroquial i la 
Confraria de Nostra Senyora de l’Esperança
Una rèplica en petit de la Mare de Déu de l’Es-
perança, acompanyada de mossèn Jordi Sàn-

Dimecres 19 de desembre

Dijous 20 de desembre
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Tot seguit, a la Cooperativa,
Concert amb el grup de versions vallenc 
Fenya Rai
Acte patrocinat per l’empresa Parés i Aubia 
Assessors d’Empresa

Fenya Rai acaba creant un repertori a 
partir de la revisió de cançons que formen 
part de la nostra cultura popular, algunes 
d’elles tretes del cançoner de Joan Ama-
des i d’altres senzillament de sentir-les 
cantar i tocar en d’altres llocs. No es trac-
ta d’un repertori de creació pròpia però 
sí que és una proposta per a revisitar els 
temes de sempre passats pel sedàs rítmic 
i harmònic de la rumba, l’skà, la cúmbia, 
el reegae, etc, tot plegat en un intent de 
retornar a l’actualitat unes cançons, pot-
ser oblidades, que formen part de la nos-
tra cultura i de la nostra terra. Fenya Rai, 
vol ser un grup irreverent, canalla i fresc, 
un grup per passar una bona estona que 
entronca amb el vallfogonisme i l’ humor 
irònic que sempre ha distingit el poble ca-
talà. Possiblement no sigui el grup de mú-
sica d’arrel tradicional més ortodox que 
es pugui trobar però segurament serà un 
dels més divertits.

A les 12.00 h, des del campanar,
Repic de campanes general de vigília anun-
ciant la festa.

A les 15.00 h, a la plaça de Sant Jaume,

Confecció de la catifa ornamental, disse-
nyada per Jaume Ariño, que guarnirà la plaça 
en el dia de la coronació de la Mare de Déu. 
Acte organitzat per l’Escola Mare de Déu de 
l’Esperança i l’AMiPA

A les 18.30 h, des del campanar,
Toc de campanes anunciant la Novena i les 
Completes.

A les 19.00 h, a l’església parroquial de 
Sant Jaume,

Ofrena a càrrec de l’entitat Figactiva’t i 
Novena en honor a la Mare de Déu de l’Es-
perança.

Tot seguit,
Solemnes Completes en honor a la Mare 
de Déu de l’Esperança, amb l’assistència de 
les autoritats, representants de les entitats 
del poble, la Confraria de Nostra Senyora de 
l’Esperança i els majorals. Oficiarà i presi-
dirà l’abat del Reial Monestir de Santa Maria 
de Poblet, fra Octavi Vilà Mayo.

A les 20.30 h, a la Cooperativa Agrícola de 
Sant Jaume,
Degustació i tast de vins a càrrec del celler 
Mas Vicenç. A càrrec de l’enòleg Vicenç Fe-
rré del Celler Mas Vicenç que re-evoluciona 
la tradició dins la DO Tarragona al Nord de 
l’Alt Camp. 
El Cafè de la Cooperativa tindrà preparat, 
per qui ho demani, taules d’embotits, format-
ges i pa de vidre per sopar.
Acte patrocinat per l’empresa Celler Mas 
Vicenç

Divendres 21 de desembre
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Tot seguit,

Solemne Ofici Pontifical de la Coronació 
Canònica de la Mare de Déu de l’Esperan-
ça, oficiat i presidit pel Senyor Arquebisbe 
de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol i 
Balcells, i concelebrat pel senyor arxiprest 
de l’Alt Camp, mossèn Joan Àguila, diver-
sos preveres de la diòcesi, els clergues de 
la comarca, els exrectors del poble i l’actual 
rector de la parròquia de Sant Jaume de Fi-
guerola, mossèn Jordi Sànchez. 

Amb la presència de les autoritats locals, re-
presentants de les entitats del poble, la Con-
fraria de Nostra Senyora de l’Esperança, els 
majorals, representants institucionals de la 
comarca i fidels. Hi ha prevista l’assistència 
del M. Hble. Sr. Joaquim Torra, President de 
la Generalitat de Catalunya, acompanyat de 
l’Excm. Sr. Òscar Peris, delegat del Govern a 
Tarragona, l’Excm. Sr. Marcel·lí Joan, direc-
tor general d’Afers Religiosos de Catalunya, 
l’Il·lm. Sr. Jordi Agràs, director de Serveis 
Territorials a Tarragona i d’altres càrrecs 
polítics i institucionals. Sostindrà musical-
ment l’ofici l’orquestra, l’Escolania i la Cape-
lla de Cantors de la Reial Congregació de la 
Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist 
de Reus, sota la direcció de la Sra. Sílvia Vir-
gili. En el moment la imposició de la corona 
preciosa a la Mare de Déu, per part del Se-
nyor Arquebisbe, s’interpretarà l’Himne de 
la Coronació, composat per a commemorar 
l’efemèride, i repicaran totes les campanes 
del campanar, en senyal de joia i alegria. La 
corona serà apadrinada per totes les dones, 
noies i xiquetes que porten el nom d’Esperan-
ça, en representació de tot el poble de Figue-
rola. En acabar l’ofici, cant dels goigs nous.

A les 9.00 h, pels carrers del poble,

Matinades a càrrec de la Cobla Bufalodre 
de Valls

A les 10.30 h, des del campanar,

Repic de campanes general anunciant la 
festa

De les 10.30 h a les 13.30 h, a la biblioteca 
de la Fundació Privada Catalana per 
l’Arqueologia Ibèrica, al carrer Sant Jordi,

Portes obertes i visita de l’exposició «Les 
talles de la Mare de Déu» i dels diversos 
objectes relacionats amb la Mare de Déu de 
l’Esperança de Figuerola.
Acte organitzat per la Fundació Privada Ca-
talana per l’Arqueologia Ibèrica

A les 11.00 h, a l’Ajuntament de Figuerola,

Rebuda institucional de les autoritats i sig-
natura en el llibre d’honor de l’Ajuntament 
de Figuerola del Camp

A les 11.20 h, des de l’Ajuntament,

Anada a ofici de les autoritats, represen-
tants de les entitats del poble, la Confraria 
de Nostra Senyora de l’Esperança i els majo-
rals, amb l’acompanyament de la cobla Bufa-
lodre de Valls

A les 11.30 h, des de l’Abadia,

Professó d’entrada a l’església parroquial 
de Sant Jaume dels sacerdots i religiosos 
de l’ofici. Obrirà la comitiva la creu i els ci-
rials, i la tancarà el Senyor Arquebisbe i la 
resta de la clerecia convidada. La portalada 
de l’església serà enramada, en col·labora-
ció, per Freixa Floristeria.

Dissabte 22 de desembre
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Acompanyarà la litúrgia l’orquestra, l’Es-
colania i la Capella de Cantors de la Reial 
Congregació de la Puríssima Sang de Nos-
tre Senyor Jesucrist de Reus, sota la direcció 
de la Sra. Sílvia Virgili.

Seguidament,

Solemne professó votiva en honor a la 
Mare de Déu de l’Esperança Coronada.
Amb l’assistència dels fidels, les autoritats mu-
nicipals, els representants de les entitats del 
poble i la Confraria de Nostra Senyora de l’Es-
perança, amb l’acompanyament de la Cobla 
Bufalodre de Valls. Extraordinàriament, i per 
primera vegada en la història, sortirà en pro-
fessó la imatge gran de la Mare de Déu porta-
da a espatlles per tot el poble de Figuerola, que 
habitualment presideix el temple parroquial 
des del cambril. El tabernacle amb la Santa 
Imatge, guarnit en col·laboració per la Floris-
teria Rafí, serà precedit pels dos majorals amb 
atxa. Tancarà la professó el consistori munici-
pal, amb l’hereu i la pubilla, i la clerecia, amb la 
presidència d’honor del Senyor Arquebisbe. La 
bandera de la Confraria de Nostra Senyora de 
l’Esperança serà portada per l’Excm. Sr. Josep 

A les 13.30 h, a la Cooperativa Agrícola de 
Sant Jaume,

Concert vermut a càrrec de la Cobla de  
Ministrers Bufalodre de Valls i aperitiu  
popular. Per a l’ocasió, es recupera i s’inter-
pretarà l’Himne de Figuerola.
Acte patrocinat per Serret Electrònica

A les 17.00 h, des del campanar,

Repic de campanes general anunciant la 
professó

A les 17.20 h, des de l’Ajuntament,

Anada a professó de les autoritats, repre-
sentants de les entitats del poble, la Confra-
ria de Nostra Senyora de l’Esperança i els 
majorals, amb l’acompanyament de la cobla 
Bufalodre de Valls

A les 17.30 h, a l’església parroquial de 
Sant Jaume,

Trisagi Marià i Novena en honor a la Mare 
de Déu de l’Esperança. L’Ofrena anirà a 
càrrec de l’Excm. Ajuntament de Figuerola 
del Camp, en representació de tot el poble. 
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A les 21.00 h, a la sala d’actes de la 
Cooperativa Agrícola de Sant Jaume,

Gran espectacle de les Festes de la Coro-
nació amb «Bona Gent», de la companyia 
«Tea tre de Guerrilla», amb Quim Masferrer, 
el conegut presentador del l’exitós progra-
ma de  TV3 «El Foraster». Des de l’organit-
zació es recorda que, donada la casuística 
de l’espai, la venda d’entrades anticipada és 
molt limitada i circumscrita al veïnat. Abans 
i després de l’espectacle, el Cafè de la Coo-
perativa tindrà preparat, per qui ho demani, 
servei de sopar amb assortiment de pinxos.
Acte patrocinat per J.P.C.P El Fornàs S.L.

Durant anys, dècades, segles, hem aplaudit 
actors, actrius, dramatúrgies, escenografies, 
directors... però ens hem oblidat d’una peça 
clau del teatre: el públic. Quim Masferrer pen-
sa que ha arribat l’hora de fer un homenatge 
al públic en un espectacle únic i impossible 
de repetir perquè el públic n’és el protagonis-
ta. Un protagonista, o millor dit: molts prota-
gonistes, que escriuran l’argument d’aquesta 
experiència. Un espectacle ple de veritat. Un 
espectacle honest. Un espectacle on en Quim 
Masferrer vol ser el teu espectador.

Poblet i Tous, president de la Diputació de Ta-
rragona, i com a cordonistes les dones, noies 
i xiquetes que porten el nom d’Esperança, en 
representació de tot el poble de Figuerola.

Des de la sortida de la Mare de Déu fins a la 
seva entrada, repicada manual de totes les 
campanes del campanar per part del campa-
ner municipal. Les finestres i balcons de les 
cases i edificis del poble lluiran les tradicionals 
il·luminacions i, a causa de l’excepcionalitat 
de la professó, el seu recorregut ha estat nota-
blement ampliat amb la voluntat de passar per 
la majoria de carrers i cases del municipi. Itine-
rari: sortida del temple, carrer Sant Jordi, costa 
del Forn, carrer Verge de l’Esperança, Font de 
la Vila, carrer Verge de l’Esperança, costa del 
Forn, carrer dels Horts, carrer Onze de Setem-
bre, carrer de les Escoles, carrer del Solar, carrer 
de Sant Antoni, carrer de l’Era, carrer de Sant 
Antoni, carrer de les Portelles, pujada del Ver-
ger, carrer de Dalt, escales del carrer de Dalt, 
plaça de Sant Jaume, carrer de l’Església i en-
trada al temple.

En arribar a la plaça de Sant Jaume,

Renovació del vot de poble a la Mare de Déu 
amb el cant de la Salve davant de l’Ajunta-
ment per part de l’Escolania i la Capella de 
Cantors de la Reial Congregació de la Pu-
ríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de 
Reus i dels fidels. 
Tot seguit, castell de focs d’artifici com a punt 
culminant de la professó i entrada de la Mare 
de Déu de l’Esperança Coronada a l’església, 
tot cantant l’himne de la coronació canònica.
Acte patrocinat pel grup Diables del Pla de 
Santa Maria.

Finalment, a l’interior de l’església de Sant 
Jaume,

Emotiu besamans a la Mare de Déu de  
l’Esperança i cant dels goigs antics
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De les 10.30 h a les 13.30 h, a la biblioteca 
de la Fundació Privada Catalana per 
l’Arqueologia Ibèrica, al carrer Sant Jordi,

Portes obertes i visita de l’exposició «Les 
talles de la Mare de Déu» i dels diversos 
objectes relacionats amb la Mare de Déu de 
l’Esperança de Figuerola.

Acte organitzat per la Fundació Privada Ca-
talana per l’Arqueologia Ibèrica

A les 11.00 h, a la plaça de Sant Jaume,

Arribada i mostra de gegants i d’imatgeria 
festiva de la trobada d’elements folklòrics 
de les Grans Festes de Coronació. 
Amb la participació dels gegants de Fi-
guerola del Camp acompanyats del grup 
de Percussió de Figuerola del Camp, els 
gegants del Pla de Santa Maria i els nans 
amb els seus grallers, la Mulassa de Valls 
amb els grallers de la Unió Anelles de la 
Flama, els gegants de Blancafort amb els 
seus grallers, el ball de bastons de l’Espluga 
de Francolí, els gegants de la Colla Gegan-
tera El Calçot AAEET amb els seus grallers 
i l’Àliga de Montblanc, amb els grallers de 
Montblanc, com a convidada d’honor.

A les 11.00 h, a la Cooperativa,

Esmorzar de les colles geganteres i partici-
pants de la cercavila
Acte patrocinat per l’empresa EUROPASTRY.

A les 12.00 h,

Cercavila festiva pels carrers del poble

Finalment, a la plaça de Sant Jaume,

Ballades de lluïment i comiat de fi de festa

Diumenge 23 de desembre

Delgació - Barcelona
Polígon Can Sant Joan. C. Segre s/n

08191 Rubí

www.europastry.com
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A continuació,

Concert de clausura de les Festes a càrrec de 
Laia Masdeu i Marc Torres amb un quartet 
orquestral de violí, piano, saxo i contrabaix.
Acte patrocinat per l’empresa PLAINSA

Laia Masdeu va realitzar els seus estudis mu-
sicals al Conservatori de Música de Vila-seca, 
on va assolir el títol professional de violí sota 
la tutela i el mestratge de Rafael Fabregat i 
Evelio Tieles. Actualment és professora de 
violí i música de cambra a l’Escola Municipal 
de Música de la Selva del Camp. Marc Torres 
va realitzar els seus estudis musicals a l’esco-
la de música de Riudoms, al Conservatori de 
Vila-seca i al Conservatori del Liceu de Barce-
lona. Actualment és pianista acompanyant al 
Conservatori de Vila-seca. En aquesta ocasió, 
amb un quartet instrumental de violí, piano, 
saxo i contrabaix, proposen un repertori va-
riat de standards de jazz, boleros, música de 
pel·lícules, clàssics del pop/rock, cançó cata-
lana i música nadalenca.

A les 17.30 h, des del campanar,

Toc de campanes anunciant l’acabament de 
la Novena

A les 18.00 h, a l’església parroquial de 
Sant Jaume,

Acabament de la Novena en honor a la 
Mare de Déu de l’Esperança. Predicarà 
mossèn Estanislau Figuerola Gual, diaca 
adscrit a l’arxiprestat de Reus. Seguidament, 
eucaristia dominical.

Per acabar, a l’església,

Acte de tancament de les Grans Festes de 
la Coronació Canònica de la Mare de Déu 
de l’Esperança amb la pujada i col·locació 
solemne de la Santa Imatge Coronada al 
cambril. 

C/REC DE LA BASSADA, LOCAL 1 
PLA DE STA. MARIA 
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bre, de 5 a 7 de la tarda, a la botiga de les Festes 
de la Coronació, situada a la sala d’Entitats als 
baixos de l’Ajuntament.

La professó

A causa del caràcter extraordinari de les fes-
tes d’enguany, s’ha ampliat el recorregut de 
la professó, que tindrà lloc el 22 de desembre 
a la tarda, per tal de passar per la majoria de 
carrers i cases del poble, tal com s’especifica 
en l’itinerari del programa. Hi haurà il·lumina-
cions extraordinàries en la majoria de carrers i 
es convida a tots els veïns a il·luminar els bal-
cons i les finestres amb les barres de bombe-
tes habituals durant tots els dies de les festes. 
Des de l’organització s’han convingut, amb 
l’empresa d’electricitat Anton Montserrat del 
Pla de Santa Maria, dos models de barres i dos 
preus. Si es desitja, els encàrrecs es poden fer, 
particularment, a l’establiment, o mitjançant 
aquest número de telèfon 609 845 316, fins al 
3 de desembre.

INFORMACIÓ D’INTERÈS DE LES GRANS 
FESTES DE LA CORONACIÓ DE LA MARE DE 
DÉU DE L’ESPERANÇA

El dilluns 26 novembre i els dilluns 3 i 10 de 
desembre, de 5 a 7 de la tarda, a la botiga 
de les Festes de la Coronació, situada a la sala 
d’Entitats als baixos de l’Ajuntament, es po-
dran comprar els diversos productes de mar-
xandatge i de record amb la imatge gràfica de 
les festes, com bosses, tasses, clauers, l’auca de 
l’escola, etc., que serviran per sufragar les des-
peses dels actes. També s’habilitarà un punt 
de venda a l’església, en els horaris d’obertura 
del temple durant les Festes de la Coronació.

Engalanament de balcons i finestres

Es convida a tots els veïns del poble a enga-
lanar els carrers, finestres i balcons amb 
senyeres i banderes de Figuerola del Camp. 
Per a l’ocasió, s’han confeccionat domassos 
de la Mare de Déu de l’Esperança. Es podran 
adquirir, tots els dilluns de novembre i desem-

Ctra. del Pla, km 3,5, nau 1a 
(Pol. ind. Valls)

43800 VALLS (Tarragona) 
Tel. 977 60 28 59 
Fax 977 60 12 46

queralt@bigmat.es  
www.bigmatqueralt.es

C. Major, 56
Tel. 977 601 951

Tel. Part. 977 601 735
43813 FONTSCALDES (Valls)

restaurantcervello@hotmail.com
www.masiacervello.com
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de les Festes de la Coronació, situada a la sala 
d’Entitats als baixos de l’Ajuntament, el dilluns 
26 novembre i els dilluns 3 i 10 de desembre, 
de 5 a 7 de la tarda,a un preu de 23 € (menú 
adult) i 12 € (menú infantil).

Les entrades de l’espectacle

Les entrades de l’espectacle «Bona Gent», 
de la companyia «Teatre de Guerrilla», es po-
den adquirir a la botiga de les Festes de 
la Coronació, situada a la sala d’Entitats als 
baixos de l’Ajuntament, el dilluns 26 novem-
bre i els dilluns 3 i 10 de desembre, de 5 a 7 
de la tarda, a un preu de 10 €. Des de l’orga-
nització es recorda que, donada la casuística 
de l’espai, la venda d’entrades anticipada és 
molt limitada i circumscrita al veïnat. 

Restriccions de circulació

Es prega que entre el divendres 21 de de-
sembre, a les 9 del matí, i el diumenge 
23 de desembre, a les 3 de la tarda, no 

Amb la voluntat de donar més caliu i llum 
a la professó, es convida als assistents a portar 
atxa o ciri o bé adquirir-lo en el punt de venda 
habilitat a l’església, en els horaris d’obertura 
del temple durant les festes.

Les ofrenes dels devots

Es demana que les flors que els devots vul-
guin ofrenar a la Mare de Déu siguin de 
color blanc, per tal que vagin en consonància 
amb la línia estètica de la decoració floral que 
s’ha encarregat per a l’ocasió, en el cambril i 
l’altar de la coronació. Es poden portar a l’es-
glésia a partir del primer dia de les festes, el 
divendres 14 de desembre. Com cada any, la 
floristeria Rafí del Pla de Santa Maria, que 
col·labora amb les festes, pot recepcionar els 
encàrrecs.

Venda de tiquets pel sopar

Els tiquets del sopar de germanor del dissab-
te 15 de desembre es poden comprar a la botiga 

La Besàvia
Galls  autòctons

C. Àngel Guimerà, 1 · 43812 Rodonyà (Tgn)
T. 657 848 592 · labesavia@gmail.com

LA MILLOR
carn del 
mercat

www.gallslabesavia.com 
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s’aparqui ni es circuli per la plaça de Sant 
Jaume, a causa de la catifa decorativa que 
hi haurà i els diversos actes que es duran a 
terme. També es demana que durant la tar-
da del dissabte 22 i el matí del diumenge 
23 de desembre, s’alliberin els vehicles del 
recorregut de la professó i de la cercavila, 
respectivament.

Cal apuntar-se per...

Per tal de garantir les previsions i el correcte 
desenvolupament dels actes, des de l’organit-
zació de les festes es demana inscripció prèvia 
a l’anada a Miramar del diumenge 16 (si es 
necessita vehicle i acompanyament), a la 
visita de l’Esperança als ancians i malalts 
del poble per part del mossèn i els majorals 
prevista pel dimarts 18, i al tast de vins del 
divendres 21 de desembre.

I una vegada més, gràcies!

Per últim, des de la comissió organitzadora 
de les Grans Festes de la Coronació Canònica 
de la Mare de Déu de l’Esperança es convi-
da a tots els veïns i veïnes de Figuerola del 
Camp a gaudir d’uns dies extraordinaris 
carregats de tradició, i retrobament. 

Aquest programa d’actes és fruit de l’es-
forç, la il·lusió i la feina desinteressada de tot 
un poble que al llarg dels darrers mesos ha 
treballat incansablement a favor del bé comú 
i col·lectiu. Hi ha hagut la voluntat d’oferir una 
programació variada, transversal i dirigida a 
tots els públics. La gratuïtat de la majoria d’ac-
tes és una altra de les premisses organitzatives 
de les festes, amb la voluntat de facilitar l’accés 
i l’assistència a tothom. 

S’ha d’agrair la col·laboració i el suport 
rebut de l’Ajuntament de Figuerola, la Di-
putació de Tarragona, de les nombroses 
empreses i centenars de veïns que han con-
tribuït, econòmicament i humanament, a 
obtenir un esdeveniment de primer nivell. 
Sense les aportacions i la implicació de 
tots aquestes festes no haurien estat pos-
sibles. Gràcies!

SOPAR DE GERMANOR
15 de desembre del 2018

MENÚ ADULT

Escarola amb bacallà esqueixat,  
favetes baby i llàgrima de romesco

0
Cueta de rap a l’all cremat  
amb farcellet de verduretes

o
Ploma ibèrica  

amb parmentier  de patata groga i 
bolets

0
Profiterols de nata  
amb crema anglesa

0
Pa, aigua mineral, vi blanc, vi negre i cava.
Cafès i gotes(brandi, whisky, anís i préssec)

23 €

MENÚ INFANTIL 

PICA-PICA  
(olives, fuet, formatge i pernil)

0
Escalopa  

amb patates

0
Terrina de gelat

0
Pa, aigua i refrescs

12 €
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Palma  
Desinfecciones 
S.L.

C/ Doctor Robert, 75
25171 Albatarrec

Tel. 973 20 20 02 (24 h)
Tel. 973 19 57 22 - Mbl. 676 370 119

Fax 973 10 06 68

c.palma@hotmail.es
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COL·LABORADORS

Cafè Cooperativa
Serralleria Silgas

ST Excavacions i Obres Integrals, S.L.
Silifoc, S.A.

Social Lab Assessors S.L.
H2O Socorrsistes S.C.P.

Iberland Instal·lacions, S.L.
Cal Dalmaci

Ferran Aubia Forja Artesanal i Serralleria
Construccions Balanyà

Perruqueria Vicenç
Laboratori Analític Valls

El Punt Pastisseria del Pla
Forn de pa Antonieta J. Torné de Sarral

Forn de pa Pallares del Pla
Supermercats Aldi

Gros mercat 
Antonio Sánchez Pellicer

GIRBOR S.A.

ENTITATS COL·LABORADORES

Col∙lectiu de Dones de Figuerola del Camp
Associació de Caçadors de Figuerola del Camp
Fundació Privada Catalana per l’Arqueologia Ibèrica

Grup de Teatre Quin Batre
AMiPA

Associació de Jubilats de Figuerola del Camp
Associació de Lluïta Contra el Càncer

ADF
Grup de Joves de Figuerola del Camp

FIGACTIVA’T
Consell Parroquial de Figuerola del Camp

Confraria de Nostra Senyora de l’Esperança
de Figuerola del Camp

Escola Primària Mare de Déu de l’Esperança
Associació de Veïns de Miramar

Cooperativa Agrícola Sant Jaume
Grup de Percussió de Figuerola del Camp

Geganters de Figuerola del Camp
Grup de Diables del Pla del Santa Maria

INSTAL·LACIONS  
ANTONI MONSTERRAT FERRÉ

AIGUA   LLUM   GAS    
CALEFACCIÓ   CLIMATITZACIÓ    

MANTENIMENTS DIVERSOS

C. Baldrich, 8 
El Pla de Santa Maria 

977 630 506
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