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De tots és sabut que la festa de la Mare de Déu de la Llet fusiona 
l’exaltació de diferents elements històrics i culturals de la nostra vila. El Pi 
de Puigpelat és un d’aquests elements, probablement, el més simbòlic 
després de la figura de la Verge. Bona part de la festa gira entorn seu i 
són varis els actes que es fan a sons peus.  

No fa pas masses dies em va arribar a les mans, amb grata sorpresa, un 
escrit sobre el Pi de Puigpelat. Es tracta d’un article que va sortir publicat 
a “El Correo de Lérida” a inicis del segle XX. El seu autor, Dr. Francisco 
de B. Salesas, canonge magistral de la Seu de Lleida, el 8 de febrer de 
1926 va publicar el llibre “Impromptus i Quadrets” on recollia alguns dels 
seus articles publicats en aquest diari. Com ell mateix diu a l’inici de dit 
llibre “... triats i resseguits, per tal de servar els bons costums i tradicions 
pàtries”. El primer escrit que el lector es troba és el del Pi de Puigpelat. 

El canonge va conèixer de prop el vell Pi un jorn festiu que va venir a dir 
missa. La seva majestuositat el va colpir. Li dedica fervoroses paraules 
i, amb curta lletra, ens desvetlla de forma noble una part de la nostra 
història. 

Us faig arribar, a través de les pàgines centrals d’aquest programa, el 
text íntegre de l’article que el Dr. Francisco de B. Salesas va escriure 
en el seu dia sobre el nostre Pi de Puigpelat. Poc s’imaginava llavors el 
canonge, que uns anys més tard, el 1935, l’imponent Pi sucumbiria a una 
forta ventada, la ventada de Sant Simplici. Vull agrair a la Sra. Pilar Senan, 
descendent familiar del Dr. Francisco de B. Salesas, per fer-me arribar 
aquest escrit sobre el Pi de Puigpelat. 

Permeteu-me però, abans de concloure, desitjar-vos a tots i a totes 
una bona festa i agrair a les Majorales de la Mare de Déu de la Llet o de 
l’Hospitalet la seva voluntariosa i lloable tasca de mantenir ben vives les 
nostres tradicions, aquelles que fan poble i pàtria. 

Marta Blanch i Figueras
Alcaldessa

Salutació



Any 2020

Benvolguts germans i amics. En uns temps difícils, tan socials, polítics i 
religiosos, nosaltres un any més ens apropem a la nostra Mare de Déu 
de la Llet.

Ella està sempre present en el nostre poble de Puigpelat, amorosa, 
propera i atenta a les nostres necessitats.

A la nostra societat ha aparegut una actitud molt destructiva que cal 
aprofundir i meditar : la “indiferencia”.

En tots els nivells, l’estem vivint indiferents vers els exiliats, vers els 
pobres, i vers aquells que arriben a casa nostra buscant una vida digna. 
També mirem amb indiferencia la gent gran, els malalts i tot allò que no 
ens interessa.

Per tant, tancats en el nostre egoisme, ens desconnectem de la realitat 
i vivim en una bombolla tancada sense millorar el món que ens envolta.

Durant l’any  Maria pateix la nostra indiferència però la nostra festa ens 
acosta a Ella i ens obre un espai a la transcendència.

Un propòsit per aquest any : Mirar a Maria fixament. Si entrem amb Ella 
en pregària i contemplació, la nostra indiferència es convertirá en un 
Amor fecund vers els nostres germans.

D’ ella aprenem a donar-nos i estimar els altres incondicionalment. 
Serà el fruit de celebrar la nostra festa de la Mare de Déu de la Llet o de 
l’Hospitalet.
Que així sigui !

    Bona festa i per molts anys.
    Mn. Antoní Constantí Martra, rector.

Salutació



Un any més anem a celebrar la Festa de la Mare de Déu de la Llet o de 
l’Hospitalet.

Aquest any com a dona i com a mare tinc l’honor de ser la majorala 
major. I desitjo que tots participem en els actes de la Festa Major d’Hivern.  
Festa a la que hem de donar valor, perquè és nostra.

És una celebració que uneix actes religiosos com és  que un poble  doni 
les gràcies a la Mare de Déu de la Llet perquè pugui alimentar als  seus 
fills, amb actes culturals com  les actuacions que any rere any programa 
l’Ajuntament.

Però també uneix als puigpelatencs i puigpelatenques  que viuen les 
seves tradicions amb nouvinguts i nouvingudes que dia a dia es senten 
més del poble. 

D’això es tracta, que persones molt diferents, amb pensaments i històries 
diferents convisquin amb harmonia  respectant els pensaments dels 
altres i gaudint tots junts de la nostra Festa. 

Us desitjo que aquests dies els gaudiu amb les vostres famílies, amb els 
amics i amb tots els vostres convilatants.

Bona festa de la Mare de Déu

Teresa Bergadà i Moncosí
176a Sagristana Major

Salutació



Divendres, 20 de març
15.00 h. 
A l’escola Joan Plana 
Les Majorales visitaran l’escola, faran activitats pels nens i nenes i 
reculliran els dibuixos pel concurs, fets pels alumnes, relacionats 
amb el nostre poble. Seguidament es farà un berenar. 

Dimecres, 25 de març
18.00 h. 
MISSA 
Benedicció de les Mides de la Mare de Déu de la Llet.

Divendres, 27 de març
21.00 h. 
Sopar de les Majorales
al Bar-Restaurant del Casal.

PROGRAMA
27, 28 i 29 de març 2020

Festa Major d’Hivern



Dissabte, 28 de març
EXCURSIÓ 

“26è Camí de l’Aigua de la Mina de l’Arquebisbe, Tarragona – 
Puigpelat” (PRC 159), sortirem a les 6 hores en punt del matí de 
la font de l’Arquebisbe Armanyà, vora el Portal de Sant Antoni de 
Tarragona. 

Aproximadament a les 10:30 hores passarem per La Secuita (punt 
de trobada amb els excursionistes que només vulguin fer la mei-
tat del recorregut, al bar del Casal del poble). 

Pels vols de les 13 hores passarem per Bellavista i entre dos quarts 
de dues i les dues de la tarda farem un aperitiu i el dinar de motxi-
lla a la Capella de la Mare de Déu de l’Hospitalet. Entre les 15:30 i 
les 16 hores arribada a Puigpelat passant pel Pi i el Portal.



17.00 h.
A la plaça de la Vila…
PLANTADA DE BESTIARI 
amb la participació de les colles: La Cuca i cuquetes de Puigpelat, 
La Llumaneta de Perafort, Geganta, Cap Grossos i Timbalers de 
Rocafort de Queralt, Gegants i Grallers de Blancafort i El Drac de 
Sant Feliu de Llobregat.

17.30 h.
ENTREGA DE PREMIS 
A LA SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT
del concurs de dibuix de l’Escola Joan Plana, organitzat per les 
Majorales.

18.00 h.
A la plaça de la Vila…
PUJADA DELS PENONS al balcó de l’Ajuntament.
Les Sagristanes treuran, com a inici de festa, els Penons del Cam-
bril de la Mare de Déu de la Llet per penjar-los al balcó de l’Ajun-
tament, on quedaran exposats durant tota la festa.



Tot seguit...
A la plaça de la Vila. BERENAR 
per a tothom ofert per les Majorales de la Mare de Déu de la Llet

En acabar de berenar...
CERCAVILA 
pels carrers de Puigpelat (començarà a la Plaça de la Vila). 

Simbologia: Puigpelat està de festa. La primavera ha començat a treu-
re el nas i per arreu es respira el bon temps. Però el poble rep una ame-
naça: la Cuca. Procedent del camí dels Retorts, s’acosta al Pi de Pui-
gpelat, símbol inequívoc de la vila, i l’adorm amb la intenció d’allargar 
l’Hivern i barrar el pas a la primavera. Després, fa entrada al poble pel 
Portal: vol escampar la fredor de l’hivern fins el darrer racó. Ara bé, a 
la Plaça de la Vila, l’esperen gegants i caps grossos i bestiari divers per 
plantar-li cara. Aquí comença la cercavila que representa una persecu-
ció a la Cuca per impedir-li aconseguir el seu objectiu i fer-la fora del 
poble. L’actuació de la Majorala Major, guiant als aliats del poble durant 
la cercavila, serà cabdal per vèncer a la Cuca i a l’Hivern que marxaran 
per on han vingut: el Portal. 

A la plaça 1 d’Octubre es farà el BALL DEL BESTIARI, GEGANTS 
I CAP GROSSOS. En finalitzar el ball, la cercavila continuarà pels 
carrers del poble fins arribar al Portal. 

18.00 h. 
PRIMERES  VESPRES



És venerable, encara que no tant com el Pi de les tres branques i el Pi de 
Formentor, cantats miríficament per genials poetes.

Ferm i revessut, endinsa ses arrels per les roques del puig pelat que’l 
circumden, per tal que les ventades no puguin somoure’l ni tombar-lo: 
aquelles rels al ras apar que siguin nues cuixes de gegant colrades. 

Al seu brancatge hi nien verdums i caderneres, i tot l’any hi xerrotegen els 
pardals, que se l’esguarden com llur sopluig i casa pairal. 

Ell és sentinella arrogant del poble: no hi entra pas ningú que no li faci 
acatament. Fins el tren per a veure’l s’hi apropa amb atrevida corba, 
desesperació dels maquinistes.

Ell ha vist passar llargues generacions a la seva plàcida ombra sojornades; 
i per ell s’enfilen encara avui els brivalls, tot arrapant-se a la vella soca 
crivellada, per a fullar nius i grontxar-se bellament damunt ses rames, esteses 
com llargs braços de pare, qui sosté, joiós, els seus fills dilectes, rajant-li tronc 
avall flairoses llàgrimes. 

Allí tot sovint s’hi apleguen fadrins i fadrinetes, ballant sardanes rítmicament 
i seriosa; sentint ell après a son entorn els mots tendrívols del festeig i l’esclat 
de les paraules fresques i rialles sorolloses. 

Allí es concerten noces, i s’hi aparellen jovincels, i s’hi acobla la gent assenyada 
per a esbargir-se i aixurriar llurs cabòries i pesombre al dolç xiuxiueig de 
l’amistat confortadora. 

Allí els ancians, tot assolellant-se i trencant pinyons, xerrotejant, descabdellen 
velles històries, i es conten les incursions i facècies jovenívoles, i les gestes 
heroiques dels avant-passats.

A la seva ombra, folgada i redona com la pròxima era, hi reposen, amarats de 
suor,  els batedors, que, tot xerricant, esperen, freturosos, que’l sol ardent i 
el trepig dels matxos i l’endiablat trill i el rodet feixuc esclofollin les daurades 
espigues del forment, que té d’ésser el pa de l’any de la família. 

No’s es fa festa ni festeta que no termini sata’l formés Pi.

Encara paladejo la sentor del record plaent de la meva primera missa. 

El pi de Puigpelat
(Extret del llibre Impromptus i Quadrets de Dr. Francisco de B. Salesas, 1926)



Apart de l’emoció santa d’aquella gran diada inoblidable, àdhuc em colpeix el 
complement d’aquella festassa, la processó que en escaient corrua amistosa 
ferem cap-al-tard, després de l’àpat, a l’arbre reverenciat.

Asseguts prop d’ell a ran de terra, afalagats pel seu remorós fullatge, gaudint 
de les fresques aures que joguinejaven amb sa hermosa cabellera, odorant 
els embriagants perfums de son alé balsàmic, contemplant el Bosc de Valls 
i llurs masies, que semblen ramats de blanques ovelles esbarriades, fèiem 
ressopó espiritual de la missa nova, i contàvem a mb amical esbarjo els anys 
que’l vell Pi tindria.

I no’n tréiem  l’entrellat. Havia vist la guerra de la Independència, essent qui-
sap-lo alt, però esprimatxat. 

Un jorn, de trista remembrança, arribaren al poble soldats francesos, i heus 
ací que un d’ells d’un cop de glavi escapça – mala negada tingués! – el pi més 
tendre que aprop creixia. 

-– Per amor de Déu – li diu planyívolament un noi – no malmeteu aquest altre 
pi, que el meu besavi Plana va plantar. 

I així, bo i per atzar, es salvà el pi que des d’aquella data fou anomenat pels 
indígenes el Pi de Plana. 

En altre greu perill es veié, quan en la llargària de dies uns nois inconscients, 
tot jugant, calaren foc a la soca revellida; mes les dones del carrer veï tocaren 
a sometent, i bentost l’apagaren amb galledes d’aigua, traginades a corre-
cuita amb l’esglai al cor i l’astorament al rostre. Encara se li coneix la llargaruda 
nafra. 

I des d’aleshores alli’l teniu el vellacó, ardit, superb, fortíssim, amunt alçant sa 
testa coronada, desafiant les ires del cel i de la terra – mai cap tempesta no 
ha pogut abatre’l –, verdejant tot l’any vora del poble, ullant-se luxuriosament 
la blanca carretera, feta suara – la qual li besa de bon grat els peus i, folla 
d’amor, les rels li mossega; – i essent el company dels greuges i dolors, de les 
gaubances i glòries dels meus conterranis. 

Compatricis meus! No’l féssiu pas malbé mai, agosarats, el venerable Pi de 
Puigpelat. 

Guardeu-lo i estimeu-vos-el com l’arbre sagrat de la pàtria. 

L’agraïment a la Sra. Pilar Senan, descendent familiar del Dr. Francisco de B. 
Salesas, per fer-nos arribar aquest escrit sobre el Pi de Puigpelat. 



22.00 h. 
CORREFOC 
Amb el Ball de diables de  Valls, diables infantils de Valls, Diables 
del Pla de Santa Maria i el Drac de Sant Feliu de Llobregat. 

La Majorala Major serà l’encarregada d’obrir el correfoc al Portal, tot 
lliurant la metxa encesa al Diabló. Esclat de foc i llum per celebrar 
l’arribada de la primavera. 

Recorregut del Correfoc: Sortida Pi de Puigpelat, Plaça de la Vila, 
Carrer Montserrat, Av. Catalunya, Plaça Verdaguer, Av. Països Ca-
talans, ( passarem per davant del Casal ) carrer Major, carrer Nou, 
plaça de l’Alt Camp, carrer Canals i arribada a la plaça de la Vila.

NOTA: per mesures de seguretat l’Ajuntament demana que es tapin portes 
i finestres així com NO s’aparqui als carrers per a on passa el correfoc. Si es 
produeixen incidències  pirotècniques, en aquests casos,  l‘Ajuntament NO es 
farà responsable.



Diumenge, 29 de març
08.30 h.
LAUDES

9.00 h.
DESPERTADA DE LES MAJORALES I DEL POBLE

ENTRADA FESTIVA 
dels músics pel Portal procedents del camí dels Retorts.
La Majorala Vella, la de major experiència, rep als músics (Fran-
cesc Sans i Iris Gayete) al Portal i els dona entrada al Poble. Se-
guidament els acompanyarà a la casa de la Majorala Major per 
despertar-la i convidar-la a afegir-se al seguici. Aniran a buscar a 
la Majorala Jove. Aquí, la Majorala Vella es retira, havent complert 
la seva missió de donar entrada al Poble a la Primavera represen-
tada pels músics i les seves cançons.

Seguidament, les Majorales recorren els carrers del poble en ho-
nor a la Primavera. La Majorala Major escampa desitjos de benes-
tar, felicitat i salut a la població.

11.30 h.
CELEBRACIÓ EUCARÍSTICA
En honor a la Mare de Déu de la Llet o de l’Hospitalet, cantada per 
la Coral parroquial.
Abans i després de la missa, a la porta de l’església, les Majorales 
Vella i Nova vendran les tradicionals Mides i altres articles de la 
Mare de Déu.
Durant la Missa es farà la benedicció de la Cinta del Pi i la Cinta 
de la bandera de Puigpelat i, al final de la celebració, és farà la 
tradicional benedicció de la mainada del poble.
En acabar la benedicció, les Colles castelleres convidades aixe-
caran dins l`Església un pilar en honor a la Mare de Déu de la Llet.



Tot seguit… 
Baixada de la Cinta al Pi

Benedicció del Poble: La Majorala Major, acompanyada de la 
Jove, pujaran a l’Ajuntament per lligar la Cinta de la Mare de 
Déu de la Llet a la bandera del Poble en senyal de protecció. 
Encesa de la traca gran per part de la Majorala Vella com a sím-
bol del seu comiat com a Majorala.

Benedicció del terme: La Majorala Major canvia la Cinta vella 
per la nova, lligant-la al tronc del Pi, demanant unes bones co-
llites. Les Majorales tiren dolços en senyal d’alegria i bons desi-
tjos per a tothom. Sona la Muixeranga, cançó que simbolitza la 
unió dels Països Catalans.

A continuació, 
davant de l’església, 
Encesa de la traca petita 
per part de la Majorala Nova per celebrar la seva entrada com 
a Sagristana. 

I per finalitzar el matí… 
EXHIBICIÓ CASTELLERA 
A la Plaça Verdaguer
A càrrec de la Colla Vella 
dels Xiquets de Valls i els 
Castellers de la Il·lusió. 
En cas de mal temps l’ativi-
tat es faria al Pavelló.

Acomanyarem l’exhibició 
castellera amb un APERITIU POPULAR 
Ofert per l’Ajuntament. 



18.00 h. 
Segones vespres. 
Ofici de lectures.

19.30 h.
PROJECCIÓ Audiovisual al Casal de Puigpelat: “Cicle anual 
d’excursions 2019” a càrrec de Joan Aubia i Sardà.
A la mitja part hi haurà un petit refrigeri. 



Propers esdeveniments....

Diumenge, 26 d’abril
II CONCURS DE SARDANES DE PUIGPELAT. 
TERRITORIAL COMARQUES TARRAGONINES

EXCURSIÓ
“Aplec Santuari M.D. Montserrat de Montferri” sortirem de 
Puigpelat a les 7,30 hores del matí i pels vols del migdia arri-
barem a Montferri. Participarem en la festa de l’Aplec i la tradi-
cional Paella al peu del Santuari. Per la tarda, els que vulguin, 
retornarem a peu a Puigpelat passant per l’Ermita del Loreto i 
per Bràfim. 

19.30 h. 
PROJECCIÓ Audiovisual al Casal de Puigpelat: 
“Massif des Écrins” 30 anys després” de Lluís Díaz, Joan 
Gassol, Balta Sánchez, Pere López, Joan Marquès, Josep 
Mariné i Toni Coll. 

A la mitja part hihaurà un petit refrigeri. 

Diumenge, 31 de maig
19:00 h.  
FESTA PENTECOSTA





PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DE PUIGPELAT

DIUMENGE DE RAMS, 5 d’abril
10.30 h. Benedicció dels Rams i seguidament Ofici de la Passió. 

DIJOUS SANT, 9 d’abril
18.30 h. Sant Sopar.
Seguidament pregària personal fins a les 21.00 h. 

DIVENDRES SANT, 10 d’abril
11.00 h. Viacrusis.
17.30 h. Ofici de la Passió.
21.00 h. Processó. 
Amb la participació dels armats del Pla de Santa Maria. 

DIUMENGE, 12 d’abril
DIADA DE PASQUA
11.00 h. Ofici Solemne. 

Setmana Santa i Pasqua



AJUNTAMENT DE PUIGPELAT LES MAJORALES

 Organitza:

- EMATSA
- Farmàcia Jordi Mañé

- Quiosc Marta
- Bar Nati

- Granja de cargols Sònia
- Granja cafeteria Naïs

- Fusteria Puignou
- Pastisseria Núria 

- Construccions Gallego i Jemasa
- Construccions Josep Pino i Garcia

- Essity Spain, S.L.
- Metso

- Amkco Procesos de Tamizado S.L
- Les coses de Marina
- Nulles instal·lacions.

- Cellers Blanch
- Bar-restaurant del 

   Casal Puigpelatenc
- Pàdel & tennis Puigpelat

 Amb la col.laboració de:
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176a Majorala

Us desitgem que tingueu 
una Bona Festa


