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Disseny de la portada: Judit Ferré Masqué sobre una xilografia d’Anton Català Gomis

Organitza:

 Parròquia de l’Assumpció i Comissió de dones del Remei

Amb el suport de:

 Ajuntament d’Alcover

Festes de la Coronació - 1989

Primeres decennals - 1999

Santa Missió - 1954
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La memòria popular ens explica que fa molts i molts anys, un bon pastor del 
poble veí del Rourell, pasturava el seu ramat per les muntanyes d’Alcover. 
A l’arribada del capvespre, tot guardant el ramat, va observar un gran 
resplendor a la cova del costat. En acostar-s’hi, va descobrir la imatge de la 
Verge del Remei. Curosament, la va agafar, la va desar al seu sarró i com un 
llamp va anar a explicar-li al rector d’Alcover. En arribar-hi, es va adonar que 
la imatge havia desaparegut, com per art de màgia. Al tornar a la cova, va 
retrobar-la igual que la primera vegada. Tornà a repetir el viatge cap a la vila 
amb la Verge al sarró i en arribar, se n’adonà que havia tornat a desaparèixer, i 
un altre cop va resultar ser a la mateixa cova.  El pastor amoïnat va explicar-li 
al rector el seu afer, el qual va sentenciar que l’entossudiment de la Verge no 
era altre que la seva voluntat de romandre al lloc escollit per ella.

Així ens ho van explicar els nostres avantpassats, i així ho volem explicar ara 
que tot és a punt per a celebrar el que la mateixa tradició ens convida cada 
10 anys; la celebració de la baixada de la Mare de Déu a la nostra vila. Es 
tracta de simbolitzar una convivència íntima que la història ha creat entre la 
devoció a la Verge del Remei i els alcoverencs.

Una convivència que va més enllà del fet religiós i que transcendeix als 
aspectes més quotidians de molts de nosaltres. Entitats, associacions i veïns 
d’Alcover es mobilitzaran un cop més davant d’aquest esdeveniment social 
de marcat accent popular i fruit de la més genuïna tradició de la nostra vila. 

Una salutació molt especial també als pobles de La Masó, El Rourell i El Milà 
per la seva vinculació amb la Mare de Déu del Remei i el meu reconeixement 
a totes les persones que des de fa mesos treballen en la confecció d’aquesta 
festa, i que gràcies al seu esforç han pogut superar amb èxit els problemes i 
entrebancs que sorgeixen en l’organització d’aquest seguit d’actes. 

Per molts anys.
 

Anton Ferré Fons. Alcalde d’Alcover
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Des de la seva bonica ermita, protegida per les frondoses muntanyes que 
l’envolten, la Mare de Déu del Remei presideix majestuosa, cada dia, cada 
mes, cada any, el nostre poble que senzill s’estén als seus peus. Atentament, 
va seguint el continuu desenvolupament de la seva comunitat tan a nivell 
col·lectiu com a nivell individual. 

És però, cada 10 anys, quan aquesta complicitat es fa més patent ja que, 
seguint una bella tradició, es trasllada al poble per a poder ser venerada i 
poder tenir així un contacte més real i directe amb tots els alcoverencs.

Durant aquests 15 dies de maig, en el silenci de les vetlles i dels actes 
religiosos, viurem moments d’intimitat amb Maria que ens poden 
proporcionar vivències cabdals en la nostra vida espiritual, ja que Ella és el 
trampolí que ens porta a Jesús.

En els actes lúdics podrem gaudir d’una sana alegria que també ens conduirà 
al Senyor.

És per això, que la Comissió de festes ha preparat tot un seguit d’actes els 
quals, esperem, siguin ben rebuts per tots, amb la mateixa il·lusió en què han 
estat programats i, siguin capaços de fer-nos sentir fortes emocions i, a la 
vegada, ens permetin fruir d’una col·laboració popular extraordinària.

Anticipadament us donem les gràcies per la vostra participació

Molt bones i santes festes!

La Comissió de dones del Remei.



20è ANIVERSARI DE LA CORONACIÓ · 1989 - 2009

- 5 - 

Les festes Decennals de la Mare de Déu del Remei són festes esperades que 
susciten una gran expectació. Talment la visita d’algú important. Potser, més 
que important, la visita d’algú que estimem i que sabem que ens estima a tots 
sense cap excepció. És la Mare de Déu que ens visita. Ella, baixa de la seva 
bella ermita per visitar família per família. De la mateixa manera que un dia 
va visitar la seva cosina Elisabeth i va passar-hi uns quants dies a casa seva 
fent-li companyia, també ens visita a nosaltres i s’hi queda uns quants dies.

La Mare de Déu es queda a l’Església parroquial, podriem dir a la seva casa 
pairal que és la casa de Déu. Però aquesta casa, també bella i elegant, és la 
casa de tots els alcoverencs i alcoverenques. També sense cap excepció. És 
la casa de tots aquells que desitgen trobar-se amb algú que estima. Trobar-
se amb un Amor que va més enllà del que veiem i prometem els homes i 
dones. És amb l’Amor infinit que ens trobem. Maria, la Mare de Déu, sota 
l’advocació del Remei, és com la serventa d’aquest Amor infinit que Déu ens 
ofereix.

El desig que us tinc com a Rector vostre és el següent: voldria que aquestes 
festes, quan entreu a l’Església parroquial per a visitar a la Mare de Déu 
del Remei, feu experiència personal d’aquestes paraules que us he dit. 
M’agradaria que només posar els vostres peus a l’Església sentíssiu un Amor 
que us omple, us sentíssiu en la vostra pròpia casa, no pas com a foranis, ni 
veïns, ni parents....sinó com a fills i filles de la casa pairal.

Molt bones i santes festes!

Mn. Josep M. Gavaldà i Ribot. Rector  
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Dissabte 25 abril
A les 19’00 h  a Ca Cosme
 Presentació del cartell i programa de les Festes Decennals.
 Projecció d’un recull de fotografies de la Coronació i Festes Decennals.
 Presentació dels nous Goigs a la Mare de Déu del Remei, lletra de Mn. Joan Roig 

Montserrat i Música de M. Teresa Llorens De Vàsquez; presentació d’una edició nova de 
les Lloances a la Mare de Déu del Remei, i d’un Recull dels goigs antics a la Mare de Déu 
del  Remei d’Alcover; a càrrec de Mn. Joan Roig Montserrat, Rector d’Ulldemolins. 

Diumenge 26 abril
A les 11’30 h Missa a l’Església Nova i Benedicció del nou Estandart a la Mare de Déu del Remei.

Diumenge 3 maig
A les 17 h Vespres a l’Ermita
A les 17’30 h Baixada de la Mare de Déu de la seva ermita fins a l’Església Parroquial de l’Assumpció. 

Acompanyaran la Processó: Colla de grallers els Xoriguers, banderes d’entitats.
 Rebuda de la Mare de Déu a l’entrada del poble (cruïlla crta. Mont-ral - crta. del Remei) 

per l’Arquebisbe Dr. Jaume Pujol Balcells, pels alcaldes d’Alcover, El Milà, La Masó i El 
Rourell; per la Colla Gegantera i els Bruixots d’Alcover. El cor parroquial cantarà un cant. 
Toc de campanes.

 Entrada de la Mare de Déu a l’Església portada pels alcaldes d’Alcover, El Milà, La Masó 
i El Rourell. 

 A l’entrada de l’Església, castell de Focs i actuació dels diversos grups.
 En arribar al presbiteri, Toc de trompetes a càrrec de Josep Barberà i Ramon Manresa.
19’30 h Missa presidida per Mons. Jaume Pujol i Balcells, Arquebisbe de Tarragona i concelebrada 

pels preveres de l’arxiprestat, antics rectors, preveres del poble. Ofrena dels Ajuntaments 
d’Alcover, El Milà, La Masó i El Rourell. 

 Acompanyarà els cants el Cor Parroquial. Col.lecta extraordinària a favor de les Obres de 
la Parròquia.

Dilluns 4 maig
 Torns de vetlla n. 1
17’30 h Celebració amb els infants de la Catequesi de Comunió
19 h Rosari
20 h Missa presidida per  Mn. Josep Figueras Jové en motiu del seu 25è aniversari d’ordenació 

sacerdotal.
 Acompanyarà els cants el Cor Parroquial.
 Ofrena del Grup de les Remeis.
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Dimarts 5 maig
10’30 h Celebració Penitencial
12 h Missa amb els malalts i administració del Sagrament de la Unció dels malalts.
 Ofrena del Centre de Dia d’Alcover i Residència La Mimosa.
 Acompanyarà els cants el Cor Parroquial.
18 h Benedicció de nadons i d’infants
19 h Exposició del Santíssim (fins les 23h)
          Rosari
20 h Vespres

Dimecres 6 maig
 Torns de vetlla n.2
17’30 h Celebració Penitencial amb els nois/es de Catequesi de Confirmació
19 h Rosari
20 h Missa: Predicarà Mn. Francesc Manresa, Rector de Vila-Rodona.
 Ofrena del Col.lectiu de Dones

Dijous 7 maig
Matí Visita de l’Escola Mare de Déu del Remei (cicles Inicial, Mitjà i Superior)
19 h Rosari
20 h Missa. Celebració pels Fidels Difunts.
 Predicarà Mn. Pere Joan Figueras Roca, vicari d’Alcover.

Divendres 8 maig
 Torns de vetlla n.3
19 h Rosari
20 h Missa. Predicarà Mn. Simó Gras Solé, Rector de Vimbodí.
 Ofrena del Club de Futbol i el Club Patí.

Dissabte 9 maig
 Torns de vetlla n.4
19 h Rosari
20 h Celebració de l’Eucaristia i administració del Sagrament de la Confirmació. Presideix 

Mons. Jaume Pujol i Balcells, Arquebisbe de Tarragona. 
 Acompanyarà els cants el Cor Parroquial. Col.lecta extraordinària a favor de les Obres de 

la Parròquia.
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Diumenge 10 maig
Des de les 10 h A l’església Vella, segona trobada d’Intercanvi de Plaques de Cava. En motiu de les festes 

s’editarà una placa de la Mare de Déu del Remei.
10’30 h Rosari
11’30 h Missa Solemne.
 Acompanyarà els cants el Cor Parroquial.
 Ofrena dels grups parroquials d’Alcover: Grup de dones del Remei, Cor Parroquial, 

Catequistes, Consell Parroquial i Junta d’Economia, Filles de Maria, Grups de Neteja, 
Grups d’ornamentació de l’Església, Grups de les Capelles de la Sgrda. Familia, Escolans.

 En acabar la Sra Remei Tell i Sr. Josep M. Gomis oferiran uns cants a la Mare de Déu. 
Col.lecta extraordinària a favor de les Obres de l’Abadia.

18 h A Ca Cosme. Concert gratuït a càrrec de Duo Berrimbau «Toquem Tango» Org: EMMA

20 h Vespres i Ofrena de les Confraries de La Sang i de la Pietat, i del Grup d’Armats. 
20’30 h Processó pel casc antic de la Vila. Acompanyen la Processó: Armats, banderes, Banda de 

l’EMMA i de l’Escola de Música de Constantí. En arribar a la Plaça Nova: actuació dels 
Armats i Cant de La Salve. Toc de campanes.

Dilluns 11 maig
 Torns de vetlla n.5
17’30 h Celebració amb els infants de Catequesi de Comunió: entrega del Parenostre i renovació 

de les promeses del Baptisme
19 h Rosari
20 h Missa. Predicarà Mn. Joaquim Gras Minguella, Rector de St. Pere del Serrallo (Tarragona)
 Ofrena de la Cooperativa Agrícola i Unió de Pagesos

Dimarts 12 maig
Matí  Visita de l’Escola Mare de Déu del  Remei (Ed. Infantil) i de la Llar d’Infants “Xiu-Xiu”
19 h Rosari
20 h Missa. Predicarà Mn. Joan Miquel Bravo Alarcón, Rector de l’Albi.
 Benedicció de Roses
 Ofrena del Cercle d’Amics i Grup de Joves Aguilots.

Dimecres 13 maig
 Torns de vetlla n.6
17’30 h Celebració de la Catequesi Parroquial
19 h Rosari
20 h Missa. Predicarà Mn. Jordi Figueras Jové, Vicari Episcopal i Rector de St. Joan de 

Tarragona.
 Ofrena: Convergència i Unió, Societat de Caçadors, Moto Club Alcover i Club 

Excursionista.
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Dijous 14 maig
 Torns de vetlla n.7
19 h Rosari
20 h Missa. Predicarà Mn. Vicenç Ribas, Rector del Pont d’Armentera.
 Ofrena de l’Associació de Jubilats

Divendres 15 maig
 Torns de vetlla n.8
18 h Rosari
19 h Missa presidida per Mons. Joan Martí i Alanis, bisbe emèrit d’Urgell.
 Ofrena dels pobles: El Milà, La Masó, El Rourell.
 Col.lecta extraordinària a favor de l’Estandart de la Mare de Déu del Remei
21 h Sopar popular al Poliesportiu. Sorteig d’un quadre, obsequi del pintor Jordi Isern.

Dissabte 16 maig
 Torns de vetlla n.9
18 h Pregària de nous esposos casats a l’Ermita
19 h Rosari
20 h Missa. Predicarà Mn. Rafael Serra Abellà, Rector de la Secuita i l’Argilaga.
 Ofrena de la Colla Gegantera, Escola M.D. Remei, AMPA IES i AMPA Escola. Col.lecta 

extraordinària a favor de les Obres de la Parròquia.
21 h Processó pels carrers d’Alcover. Acompanyarà: banderes, Gegants i Grallers de la Colla 

Gegantera, Banda de cornetes i tambors de Vilaverd. Actuació de la Colla Gegantera a la 
plaça del Portal. Toc de campanes.

Diumenge 17 maig
11’30 h Missa Solemne
 Ofrena de l’Agrupació de Camioners i Grup de Sant Antoni.
17 h Vespres i Rosari
18 h Retorn de la Mare de Déu a l’ermita. Portaran la Verge l’Agrupació de Conductors i 

l’Agrupació de Sant Antoni. Toc de campanes

DURANT LES FESTES,
POSEU EL DOMÀS AL BALCÓ.
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Torns de VeTlla

n.1 - dilluns 4 maig - Raval de Santa Anna, Joan M. Martorell, Hort del Forner, Av. De Mont-ral, Hort de la 

Cinteta, carrer de la Garriga, Plaça de la Garriga, Carretera de Mont-ral, carrer de Mas del 

Moresc, Pere Voltor, Samuntà, Molí d’en Ripoll, Micanyo, Puig de les Forques, Comptes de 

Prades, urbanització el Remei.

n. 2 - dimecres 6 maig - Raval del Carme, carrer de les Rodes, Av de Reus (fins Portal de la Saura), carretera 

de Reus, l’Hort de la Barra, Av. De Maria, carrer de les Fonts del Glorieta, urbanitzacions: 

Masllorenç, Massies Catalanes.

n. 3 - divendres 8 de maig - Av de Reus (des del Portal de la Saura fins Plaça del Portal), Av. De Tarragona, Dr. 

Pere Güell, Llibertat, Av. De Catalunya (fins cruïlla amb carrer de la Pau), Onze de Setembre, 

Pl. Francesc Macià, carrer de Sant Jordi, carrer de la Pau.

n. 4 - dissabte 9 maig - Carrer dels Trossos, Josep Batlle, Pintor A. Català, Poeta A. Isern, carrer de la Unió, 

Àngel Guimerà, Verge del Remei, Plàcid Vidal, Pl. D’en Verdaguer, carrer Sota Via, Av. De 

Sant Pau (fins cruilla amb Verge del Remei).

n.5 - dilluns 11 maig - Av. De Sant Pau (des de la cruïlla amb Verge del Remei), Passeig de l’Estació, Indústria, 

carrer de la Pau (Tram entre Sant Jordi i Av Sant Pau), Sant Jordi (Tram entre la Pau i 

Passeig Estació), Av de Catalunya (Tram entre la Pau i Parking del Camí d’en Pau Roig), 

carrer del Sitjar, Pau Casals, Plaça del Portal; urbanitzacions: La Cabana, Serradalt, Camí dels 

muntanyants, Mas Gasol.

n.6 - dimecres 13 maig - Plaça de l’Església Nova, Del Rec, De l’Abadia, De la Costeta, Sant Antoni, carrer 

de l’Índia, Plaça d’en Cosme Vidal, Plaça d’en Rubert, carrer Nou, carrer d’Amorós, c. D’en 

Perxes.

n. 7 - dijous 14 maig - Muralla d’Anselm Clavé, Forn Xic, Santa Marina, Sant Llorenç, Travessia St. Llorenç.

n. 8 - divendres 15 maig - Carrer Major, Plaça de l’Església Vella, carrer de l’Estela (fins cruïlla amb carrer 

Major), Av. de Montblanc, Carretera de Montblanc, carrer de la Bretxa.

n. 9 - dissabte 16 maig - Plaça de la Font, c. de sant Jaume, carrer de l’Estela (des de cruïlla amb carrer Major fins 

Plaça Vella), Plaça Vella, Bisbe Barberà, Plaça Nova, sant Ramón, Maria Domènech.
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InForMaCIons
- L’Església restarà oberta tots els dies de les Festes de les 10h fins les 21h.

- Els fanalets (preu: 1 euro) per acompanyar les processons dels dies 10 i 16 de maig, i les banderoles 
(preu: 5 euros) per guarnir els balcons i carrers es poden adquirir a: P.I.J (Punt d’Informació Juvenil), 
Llibreria Jordi, Ca l’Àngela, Local del Col.lectiu de dones, La llibreria, Agro botiga.

- Nova edició dels Goigs a la Verge del Remei (edició popular: 2 €; edició de goigs acolorits a mà: 10 €), 
es poden adquirir a: Llibreria Jordi i P.I.J. 

- Venda d’imatges de la Mare de Déu del Remei (imatge gran, preu: 60€; imatge petita, preu:35€).

- Ticket pel sopar popular al poliesportiu (Preu adults:15 €; Infants fins 12 anys: 7 euros), es poden 
adquirir a Llibreria Jordi i al P.I.J., fins al dia 11 de maig.

- Totes les persones que vulguin contribuir econòmicament en les despeses de l’estandart a la Mare de 
Déu del Remei ho podran fer dipositant el seu donatiu en una bústia especial situada a l’entrada de 
l’Església.

reCorreGUT de les ProCessons

Diumenge 3 maig - A partir de les 17’30h

 Ermita del Remei, Carretera del Remei, Av. De Mont-ral, Plaça de l’Església Nova

Diumenge 10 maig - A partir de les 20’30h

 Recorregut pels carrers del casc antic: Plaça Església Nova, Sant Llorenç, Forn Xic-Santa Ma-
rina, Abadia, Costeta, Amorós, M.Domènech, Plaça Nova, Bisbe Barberà, Plaça Vella, Sant 
Jaume, Plaça de la Font, Major, Bisbe Barberà, Plaça Nova, M. Domènech, Rec, Plaça Església 
Nova.

Dissabte 16 maig - A partir de les 21h

 Recorregut pels carrers de fòra del casc antic: Plaça Església Nova, Raval del Carme, Rodes, 
Fonts del Glorieta, Av. de Maria, Av. de Reus, Av. de Tarragona, Av. de Catalunya, Verge del 
Remei, Av. Sant Pau, Passeig de l’Estació, Plaça del Portal, Av. de Montblanc, Portal de Sant 
Miquel, Muralla Anselm Clavé, Plaça Església Nova.

Diumenge 17 maig - A partir de les 18h

 Plaça de l’Església Nova, Raval de Santa Anna, Plaça de la Garriga, Carretera de Mont-ral, 
Carretera del Remei, Ermita del Remei.

Avís:  Els dies de la processó preguem que no s’aparquin cotxes als carrers on hi passa la processó.
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COL·LABORADORS
•	 AgRO-BOTigA
•	 AgRUPACiÓ DE CONDUCTORS
•	 AgRUPACiÓ DE SANT ANTONi
•	 ARMATS D’ALCOvER
•	 BANDES DE L’ESCOLA DE MúSiCA DE CONSTANTí i ALCOvER
•	 BRODATS iNDUSTRiALS PUBLiCiTARiS
•	 CA L’ÀNgELA
•	 COLLA DE gRALLERS xORigUERS
•	 COLLA gEgANTERA i gRALLERS D’ALCOvER
•	 COL·LECTiU DE DONES D’ALCOvER
•	 ESCOLA DE MUSiCA MUNiCiPAL D’ALCOvER
•	 ESMASOL
•	 FAMiLiA ALBAigéS-ESPAñOL
•	 FOTO j. RiBELLAS
•	 FOTO STUDi-94
•	 gRÀFiqUES SANT jORDi
•	 gRUP DE BRUixOTS D’ALCOvER
•	 DONES vOLUNTÀRiES PER A LA CONFECCiÓ DELS DOMASSOS 
•	 iMPREMTA DAy-PRiNT
•	 iMPREMTA RABASSA
•	 iNPRESS
•	 jUDiT FERRé
•	 LA LLiBRERiA
•	 LLiBRERiA jORDi
•	 P.i.j
•	 PiNTURES AgRAS
•	 RESTAURANT EL ÁLAMO
•	 REvAL SPORT SL.
•	 SR. jORDi iSERN

PATROCiNADORS
•	 BRiMAT
•	 CAixA TARRAgONA
•	 CANTERAS DE LUCAS SA
•	 CATOR
•	 CONSELL COMARCAL DE L’ALT CAMP
•	 ExPOMAT ALCOvER SL.
•	 HOTEL NOU
•	 “LA CAixA”
•	 LA PONDEROSA
•	 RURALCAixA
•	 SiLiFOC
•	 SiNDAR
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