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Salutació
175a Majorala Major. Aquest és el titular de la Festa de la Mare de Déu de la Llet o de
l’Hospitalet 2019. Són 175 dones, mares, que al llarg de vora dos segles han mantingut
ben viva aquesta festa tan puigpelatenca. Una festa que té les seves arrels en el culte
a la Mare de Déu i que, amb el pas dels anys, s’ha anat vestint d’altres elements més
culturals i folklòrics esdevenint, avui, una festa segell d’identitat del nostre poble.
A ella, s’hi ha afegit altres símbols igualment identitaris de casa nostra com són el Pi
de Puigpelat, el poeta Joan Plana i Llobet i el seus versos dedicats al Pi i al poble, el
camí de l’aigua de la Mina de l’Arquebisbe que aquest any compleix 25 anys, 25 anys
de recorre’l i, també, l’entorn físic de l’Església, el Portal i el camí dels Retorts que
acullen bona part dels actes festius. Tot plegat, Puigpelat en essència.
Però a més, cal destacar que la Festa de la mare de Déu de l’Hospitalet enalteix la
figura de la dona i no només en el seu paper de mare sinó més enllà del que això
representa. En l’actualitat, és constant el clam de la ciutadania envers la igualtat de
gènere, en la lluita per atorgar a les dones el lloc que es mereixen dins la societat i la
festa esdevé una oportunitat per reclamar-ho.
Les nostres arrels ens marquen i ens curteixen. Són essencials per reafirmar-nos com
a comunitat i societat. Són tradicions com aquesta que ens dibuixen i modelen com a
poble, ens diferencien i atorguen personalitat. Les majorales, exultants protagonistes
de la festa, han permès que al llarg del temps la dona tingués una incidència directa
amb la vida cultural del poble, contribuint a configurar la personalitat que té avui
en dia. Ha sigut a través de les dones que moltes tradicions a casa nostra s’han
perpetuat però també trasmudat segons la realitat històrica de cada moment.
Puigpelat no fora el que és sense aquesta festa i les seves majorales.
I com he dit a l’inici, aquest 2019 és un any singular pel simbolisme que representa
la xifra de 175a majorala o sagristana Major de la Mare de Déu de la Llet, honor que
recau en la persona de na Yolanda Pié i Recasens. A ella, l’enhorabona especial per
ser la màxima representant de les majorales en tan significativa efemèride. A totes
les majorales, les que ho han sigut, les que ho són i també per les que ho seran,
l’enhorabona i la felicitació més sentida i sincera per tot el que signifiqueu per al
nostre poble. Aquesta festa no és només un llegat del passat, és també present ferm
que, entre totes i tots, hem de mantenir per a que esdevingui també llegat en el futur.
Puigpelatenques i puigpelatencs, us encoratjo a participar en els actes de la festivitat
de la Mare de Déu de la Llet o de l’Hospitalet. És un gran manera de contribuir
activament en la cultura del poble i incidir en el modelatge de la seva ànima.
Bona festa a tothom.

Marta Blanch i Figueras
Alcaldessa

Salutació
Benvolguts germans i amics.
Estem al damunt de la festa de la nostra Mare. Ella atenta com sempre ens
prepara la seva festa perquè nosaltres corresponguem al seu amor.
175 anys de Majorales atenent la Mare de Déu de la Llet. Déu n’hi do, la quantitat
de vegades que honorem la nostra Mare. És un motiu de celebració. S’ha
demostrat que el nostre interès per Ella és constant; infants, joves, mares i
tota la família honoren la Mare de Déu de la Llet.
Caldria preguntar-nos quin és l’origen de la nostra festa. Ja sabem la
procedència Templària. Però la litúrgica?
El dia de la seva consagració, com a presència salvadora enmig nostre és el
dia 25 de març, festa de “l’Encarnació”. Quin dia més preciós!!! És l’anticipació
del Nadal pel nostre poble! El dia en què l’àngel Gabriel va anunciar a Maria
que estava plena de l’Esperit Sant i que tindria un Fill.
Quina felicitat tan gran quan una mare sap que espera un fill! Canvia la
manera de veure les coses, és més sensible, més amorosa amb un instint
de protecció molt maternal! La nostra experiència de pares i mares es
manifesta en Maria. Màxima protectora del seu Fill i de tots nosaltres que
també ho som!
Enguany hem de mirar Maria com aquella dona “plena d’esperança” pel
futur del seu Fill. Esperança que ella ens transmet cada any perquè visquem
plenament la providència de Déu en la nostra vida. Esperança de refermar
més la nostra fe, de viure més plenament el nostre compromís cristià, un
compromís de més justícia, més veritat, més col·laboració social i parroquial
sota la mirada amorosa de la nostra Mare de la Llet.
Bona festa i per molts anys. I una felicitació especial a totes les Majorales.

Mn. Antoní Constantí i Martra, rector.

Salutació
Benvolguts Puigpelatencs i Puigpelatenques,
Aquest any estem de celebració!!
Aquest 2019 arribem a 175!!
Són 175 les Majorales que han passat, any a any, com a Sagristanes de la Festa de
la Mare de Déu de la LLet o de l’Hospitalet del nostre poble, Puigpelat. Que han fet
arrelar una tradició que data de l’any 1844. A esmentar, que en el periode de la Guerra
Civil la Sagristana Major va mantenir el càrrec fins que es tornà a la normalitat.
A nivell personal, voldria dir que quan em van proposar ser Majorala no sabia que
aquest fet em conduiria a voler conèixer més sobre el nostre poble i sentir-me més
integrada a ell. Per això, és un honor ser la 175a Majorala Major de la Mare de Déu de
la Llet de Puigpelat.
Aprofito per donar gràcies a totes les Majorales que han passat, a les futures
majorales i animar a totes les mares de Puigpelat a ser-ho i formar part d’aquesta
tradició tan arrelada del nostre poble.
També celebrem el 25è Camí de l’aigua !!
Preparant l’activitat anual que les Majorales fan a l’escola, vaig assabentar-me que la
ciutat de Tarragona té inscrit el nom de Puigpelat en una font.
És per la mina de l’Arquebisbe, que es va construir per portar l’aigua de Puigpelat a
Tarragona.
Així el Camí de l’aigua , que jo mateixa he tingut el plaer de participar-hi, consisteix
en seguir simbòlicament el recorregut d’aquesta mina caminant des de Tarragona,
precisament des de la Font de l’Arquebisbe Armanyà, fins a Puigpelat amb l’opció
d’afegir-s’hi en diferents trams.
Per acabar, donar les gràcies a totes les persones i entitats que col.laboren d’una
manera o altra en fer una Festa tan esplèndida!!!
Bona Festa de la Mare de Déu de la Llet o de l’Hospitalet a tothom!!!

Yolanda Pié i Recasens
175a Sagristana Major

PROGRAMA
Festa Major
d’Hivern
DIVENDRES, 22 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.

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

DIVENDRES, 29 de març
19.00 h.
Conferència
“El sentit excursionista del Camí de l’Agua de la Mina de l’Arquebisbe”, a càrrec del Sr. Joan Marquès i Griñó.
Història i particularitats de “La Mina de l’Arquebisbe” a càrrec
del Sr. Xavier de Manuel Herrero, exgerent d’Ematsa (1983-2000),
al Casal de Puigpelat.
21.00 h.
Sopar de les Majorales
al Bar-Restaurant del Casal.

DISSABTE, 30 de març
EXCURSIÓ
“25è Camí de l’Aigua de la Mina de l’Arquebisbe, Tarragona –
Puigpelat” (PRC 159), sortirem a les 6 h. del matí de la font de
l’Arquebisbe Armanyà, vora el Portal de Sant Antoni de Tarragona. Prop de un quart de set visitarem EMATSA (entrega del banderí commemoratiu del 25è Aniversari). Pels vols de les 11 hores
passarem per La Secuita (punt de trobada amb els excursionistes
que només vulguin fer la meitat del recorregut, al bar del Casal
del poble). Pels vols de les 13:15 hores passarem per la Capella de
la Mare de Déu de l’Hospitalet. Aproximadament a tres quarts de
dues descoberta del pal indicador del nou traçat de l’últim sector
del PRC 159, que a partir d’enguany arribarà al Portal de Puigpelat
passant pel camí dels Retorts. Finalitzarem aquesta activitat amb
un dinar popular al Casal.
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17.00 h.
A la plaça de la Vila…
PLANTADA DE BESTIARI
amb la participació de les colles: La Cuca de Puigpelat, Gegants
d’Horta de Sant Joan, Gegants d’Alcover, Gegants de Bràfim, La
Llumaneta de Perafort, La Colla Pessigolla de Valls, Els Cap Grossos i Timbalers de Rocafort de Queralt i Els Batukats del Bolet.
17.30 h.
ENTREGA DELS PREMIS
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 els Penons del Cambril de la Mare de Déu
de la Llet per penjar-los al balcó de l’Ajuntament, on quedaran
exposats durant la resta de 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
treure el nas i per arreu es respira el bon temps. Però el poble rep
una amenaça: la Cuca. Procedent del camí dels Retorts, s’acosta
al Pi de Puigpelat, 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 per 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 persecució 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 mateixa plaça de la Vila i com a final de la Cercavila...
BALL DEL BESTIARI, GEGANTS I CAP GROSSOS
18.00 h.
PRIMERES VESPRES

Dibuixos guanyadors del Concurs de les Majorales

Alba Moncunill Voltas. P3

Iris Martínez Oliva. P4

Silvia Mestres Miró. 1r

Anna Mestres Miró. 4t

Carla DaCosta Jiménez. 5è

Alumnes de l’Escola Joan Plana

Marc Barrios Martínez. P5

Paula Altisen Martínez. 2n

Adrián Cruz Veciana. 3r

Roger Porcel Pugés. 6è

2018

22.00 h.
CORREFOC
Amb el Ball de diables de Valls, diables infantils de Valls. Foc i
Flama d’Horta de Sant Joan. Diables del Pla de Santa Maria. 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, carrer Comerç,
carrer Ferran, Av. Països Catalans (antiga ctra. de Vilabella) 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, 31 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 els músics al Portal
i els dona entrada al poble. Seguidament 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 acomplert la seva missió de donar entrada al poble a la primavera representada pels músics i les seves
cançons.
TOT SEGUIT…
Les Majorales recorren els carrers del poble en honor a la primavera. La Majorala Major escampa desitjos de benestar, felicitat i
salut a la població.
11.30 h.
CELEBRACIÓ EUCARÍSTICA
En honor a la Mare de Déu de l’Hospitalet o de la Llet, cantada per
la Coral Veus del Camp.
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, es farà la
tradicional benedicció de les nenes i nens del poble.

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.
Encesa de la traca gran per part de la Majorala Vella com a símbol del seu comiat com a Majorala.
Benedicció del terme: La Majorala Major canvia la Cinta vella
de la Mare de Déu, lligada al tronc del Pi de Puigpelat, per la
nova.
Les Majorales tiren dolços en senyal d’alegria i bons desitjos per
a tothom. Sona la Muixeranga, cançó que simbolitzada la unió
dels Països Catalans.
Al llarg d’aquests actes hi haurà diferents actuacions de l’Esbart
Dansaire Sant Julià de l’Arboç.
Seguidament…
Encesa de la traca petita
per part de la Majorala Nova per celebrar la seva entrada com
a Sagristana.
I per finalitzar el matí…
APERITIU AL CASAL.
Ofert per l’Ajuntament de Puigpelat.
18.00 h.
Segones vespres.
Ofici de lectures.
19.30 h.
PRESENTACIÓ a càrrec de Marta Blanch i
PROJECCIÓ Audiovisual al Casal
“Vint-i-cinc anys del Camí de l’Aigua de la Mina de l’Arquebisbe” a càrrec de Joan Aubia i Sardà.

DISSABTE, 6 d’abril
19.30 h.
DOBLE PROJECCIÓ Audiovisual
al Casal:
“Mont Blanc 1989. El cim d’Europa 30 anys després”
de Lluís Dáiz, Josep Mariné, Toni Coll i Joan Marquès.
“Trekking al Camp Base de l’Everest - Nepal 2018”
de Joan Gassol, Amelia Carrillero i Luís Dáiz.

DIUMENGE, 28 d’abril
EXCURSIÓ
“Aplec Santuari M.D. Montserrat de Montferri” Sortirem de
Puigpelat a les 7,30 h. del matí, pels vols del migdia arribarem
a Montferri i participarem en la festa de l’Aplec i la tradicional
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.

DISSABTE, 8 de juny
19:00 h.
PRIMERES VESPRES
Celebració Eucarística

DIUMENGE, 9 de juny
19:00 h.
Primeres vespres.
FESTA PENTACOSTA

Setmana
Santa
i Pasqua
PARRÒQUIA DE SANTA MARIA
DE PUIGPELAT
DIUMENGE, 14 d’abril
DIUMENGE DE RAMS
10.30 h. Benedicció dels Rams a la plaça. I seguidament Missa
de la Passió.
DIJOUS, 18 d’abril
DIJOUS SANT
10.30 h. Ofrena de cera i flors i arreglo del Santíssim.
18.30 h. Eucaristia del Sant Sopar. Adoració fins a les 21.00 h.
DIVENDRES, 19 d’abril
DIVENDRES SANT
11.00 h. Viacrucis.
17.30 h. Ofici de la Passió.
21.00 h. Processó del Sant Enterrament.
DIUMENGE, 21 d’abril
PASQUA RESURRECCIÓ
11.00 h. Missa Solemne de la Pasqua de Resurrecció.

Organitza:

AJUNTAMENT DE PUIGPELAT

LES MAJORALES

Amb la col. laboració de:
- 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

GRÀFIQUES DARC, SL - Telèfon 977 60 56 61

2019
175a Majorala

