
Maria, model de fe,  
de caritat i d’unió amb Crist

Diumenge, 8 de desembre 
Santa Maria, mare immaculada

9.45h9.45h Celebració de  Celebració de 
l’Eucaristia a l’Església l’Eucaristia a l’Església l’Eucaristia a l’Església 
Parroquial de Sant Esteve.Parroquial de Sant Esteve.Parroquial de Sant Esteve.

10.45h10.45h Retorn de la  Retorn de la 
imatge de la Mare de Déu imatge de la Mare de Déu imatge de la Mare de Déu 
al Santuari.al Santuari.al Santuari.
- Des de la plaça de - Des de la plaça de - Des de la plaça de 
l’Església, retorn de l’Església, retorn de l’Església, retorn de 
la imatge amb carro i la imatge amb carro i la imatge amb carro i 
comitiva a peu.comitiva a peu.

- Tots podem portar el - Tots podem portar el - Tots podem portar el - Tots podem portar el 
fulard de la Pineda.fulard de la Pineda.fulard de la Pineda.fulard de la Pineda.

- L’Esbart Dansaire Ramon - L’Esbart Dansaire Ramon 
d’Olzina saludarà la d’Olzina saludarà la 
marededéu a la porta del marededéu a la porta del marededéu a la porta del 
Santuari. Santuari. 

12.00h12.00h Al Santuari: Solemne celebració de  Al Santuari: Solemne celebració de  Al Santuari: Solemne celebració de  Al Santuari: Solemne celebració de 
l’Eucaristia.l’Eucaristia.

13.30h13.30h Servei gratuït d’autobusos des del Santuari  Servei gratuït d’autobusos des del Santuari  Servei gratuït d’autobusos des del Santuari  Servei gratuït d’autobusos des del Santuari 
fins a la plaça dels Països Catalans.fins a la plaça dels Països Catalans.fins a la plaça dels Països Catalans.

Advertiments

Portants de la Mare de Déu
Totes les persones que vulguin portar la Mare Totes les persones que vulguin portar la Mare Totes les persones que vulguin portar la Mare Totes les persones que vulguin portar la Mare 
de Déu durant un tram de la processó del dia 1 de Déu durant un tram de la processó del dia 1 de Déu durant un tram de la processó del dia 1 de Déu durant un tram de la processó del dia 1 
de desembre, cal que s’apuntin del 25 al 29 de de desembre, cal que s’apuntin del 25 al 29 de de desembre, cal que s’apuntin del 25 al 29 de de desembre, cal que s’apuntin del 25 al 29 de de desembre, cal que s’apuntin del 25 al 29 de 
novembre a l’Església, a la Rectoria o al Patronat novembre a l’Església, a la Rectoria o al Patronat novembre a l’Església, a la Rectoria o al Patronat 
Municipal de Turisme (Carrer del Patró). Hauran de Municipal de Turisme (Carrer del Patró). Hauran de Municipal de Turisme (Carrer del Patró). Hauran de 
donar el nom i cognoms, telèfon i alçada.donar el nom i cognoms, telèfon i alçada.donar el nom i cognoms, telèfon i alçada.donar el nom i cognoms, telèfon i alçada.

Fanalets i fulards
Els fanalets per a la Processó de Rebuda de la imatge Els fanalets per a la Processó de Rebuda de la imatge 
i els fulards per a la Comitiva de Retorn, es podran i els fulards per a la Comitiva de Retorn, es podran 
adquirir des del dilluns 25 de novembre a l’Església, adquirir des del dilluns 25 de novembre a l’Església, adquirir des del dilluns 25 de novembre a l’Església, 

a la Rectoria, als Regals Pineda (Carrer de Sant Pere, 
34), a la Llibreria el Castell (Carrer del Comte de 
Sicart, 14) i al Bazar Vanessa (Avinguda de la Verge 
de Montserrat, 3).

Domassos i guarniment de façanes
Us convidem a guarnir les façanes, balcons i 
finestrals durant tots els dies que la Mare de Déu 
serà a Vila-seca. A l’Església es podran adquirir els 
domassos de la marededéu.

Maria, la Mare dels mil noms
Segur que al teu poble o país d’origen Santa Maria 
és venerada sota alguna advocació que portes 
molt endins del teu cor. Et convidem a compartir 
la teva devoció amb els altres vila-secans i vila-
secanes posant en un gran mural la imatge de la 
teva patrona, o bé un text o pregària que hi faci teva patrona, o bé un text o pregària que hi faci 
referència. Serà un signe de catolicitat i fraternitat.referència. Serà un signe de catolicitat i fraternitat.

Celebració de l’Eucaristia amb els malalts
Dimarts a les 17.30h les famílies poden portar els Dimarts a les 17.30h les famílies poden portar els 
seus malalts a l’Església per participar de l’Eucaristia seus malalts a l’Església per participar de l’Eucaristia 
i pregar davant la Mare de Déu. Per a ells serà i pregar davant la Mare de Déu. Per a ells serà i pregar davant la Mare de Déu. Per a ells serà 
reconfortant.

Participació i ofrena de les entitats
Les associacions, entitats i grups del municipi són 
convidats a participar en la missa que tindrà lloc 
el dijous 5 de desembre a les 20.00h del vespre. 
Es pot fer una ofrena floral al començament de 
la celebració i un donatiu. Cal comunicar-ho a la 
Parròquia durant la setmana anterior.

Destí de les ofrenes en diners
Tots els donatius i ofrenes que es rebin de persones, 
entitats i grups, seran destinats, meitat i meitat, al 
manteniment i millora del Santuari de la Mare de 
Déu de la Pineda i al projecte de pisos de lloguer 
social de Càritas.

Dimecres, 4 de desembre 
Santa Maria, model de caritat

17.30h Celebració amb els infants de segon curs  Celebració amb els infants de segon curs  Celebració amb els infants de segon curs 
de catequesi.

20.00h Celebració de l’Eucaristia i pregària a la  Celebració de l’Eucaristia i pregària a la 
Mare de Déu, amb Mn. Ricard Cabré Roigé.Mare de Déu, amb Mn. Ricard Cabré Roigé.

Dijous, 5 de desembre 
Santa Maria del Cenacle, mare de l’Església

20.00h Celebració de l’Eucaristia i pregària a la  Celebració de l’Eucaristia i pregària a la  Celebració de l’Eucaristia i pregària a la 
Mare de Déu, amb Mn. Enric Alberich Ferrando i Mare de Déu, amb Mn. Enric Alberich Ferrando i Mare de Déu, amb Mn. Enric Alberich Ferrando i Mare de Déu, amb Mn. Enric Alberich Ferrando i Mare de Déu, amb Mn. Enric Alberich Ferrando i 
Mn. Joaquim Claver Caselles. Mn. Joaquim Claver Caselles. Mn. Joaquim Claver Caselles. Mn. Joaquim Claver Caselles. 
Ofrena floral de les entitats.Ofrena floral de les entitats.Ofrena floral de les entitats.Ofrena floral de les entitats.

20.45h20.45h Recepció a les Pinedes a la Casa  Recepció a les Pinedes a la Casa  Recepció a les Pinedes a la Casa 
Consistorial.Consistorial.

Divendres, 6 de desembre 
Santa Maria al peu de la Creu

12.00h12.00h12.00h Ofrena musical:  Ofrena musical:  Ofrena musical: 
Interpretació de cants Interpretació de cants Interpretació de cants Interpretació de cants 
marians en homenatge a marians en homenatge a marians en homenatge a 
Santa Maria de la Pineda, a Santa Maria de la Pineda, a Santa Maria de la Pineda, a 
càrrec del Cor Sant Esteve i càrrec del Cor Sant Esteve i càrrec del Cor Sant Esteve i càrrec del Cor Sant Esteve i 
pregària a la Mare de Déu.pregària a la Mare de Déu.pregària a la Mare de Déu.pregària a la Mare de Déu.

20.00h20.00h20.00h Celebració de  Celebració de 
l’Eucaristia i pregària a la l’Eucaristia i pregària a la 
Mare de Déu, amb Mn. Josep M. Pairot Massoni.Mare de Déu, amb Mn. Josep M. Pairot Massoni.Mare de Déu, amb Mn. Josep M. Pairot Massoni.Mare de Déu, amb Mn. Josep M. Pairot Massoni.

Dissabte, 7 de desembre
Santa Maria, model d’unió amb Crist

17.30h Benedicció dels infants batejats els darrers  Benedicció dels infants batejats els darrers  Benedicció dels infants batejats els darrers  Benedicció dels infants batejats els darrers 
cinc anys.

20.00h Celebració de l’Eucaristia i pregària a la  Celebració de l’Eucaristia i pregària a la 
Mare de Déu.

Benedicció dels infants
Actualitzant l’antiga tradició de portar els infants 
a la presència de la Mare de Déu després de ser 
batejats, us convidem a presentar els infants 
batejats des de la IV darrera Portada el dissabte 7 de 
desembre a les 17.30h.

ASSOCIACIÓ  
“Amics del Santuari de la Pineda”
La III Portada de la Mare de Déu de la Pineda a la 
Vila (2003) va motivar la creació de l’Associació 
d’Amics del Santuari.
En el decurs d’aquests deu anys, l’ajut i les 
aportacions dels socis han estat molt importants per 
a millorar considerablement l’entorn del santuari i 
les seves instal·lacions.
No obstant, encara hi ha moltes mancances.
Per tant, seria bo que aquesta V Portada fos motiu 
per incrementar el nombre de socis i donacions, 
per a poder continuar la tasca de dignificar el 
Santuari, amb l’esperança que també ho sigui per 
a incrementar la devoció a la Mare de Déu de la 
Pineda.
Podeu demanar els formularis d’inscripció a 
l’Associació al despatx de l’Abadia o a la sagristia de 
l’Església.

Vila-seca
De l’1 al 8  de desembre 2013

V Portada de la Mare de Déu  
de la Pineda a l’Església 

Parroquial de Sant Esteve
Festa quinquennal

seus malalts a l’Església per participar de l’Eucaristia 
i pregar davant la Mare de Déu. Per a ells serà 

Participació i ofrena de les entitats
Les associacions, entitats i grups del municipi són 
convidats a participar en la missa que tindrà lloc 
el dijous 5 de desembre a les 20.00h del vespre. 
Es pot fer una ofrena floral al començament de 
la celebració i un donatiu. Cal comunicar-ho a la 

Tots els donatius i ofrenes que es rebin de persones, 

l’Associació al despatx de l’Abadia o a la sagristia de 
l’Església.

d’Amics del Santuari.
En el decurs d’aquests deu anys, l’ajut i les 
aportacions dels socis han estat molt importants per 
a millorar considerablement l’entorn del santuari i 
les seves instal·lacions.

d’Amics del Santuari.
En el decurs d’aquests deu anys, l’ajut i les 
aportacions dels socis han estat molt importants per 
a millorar considerablement l’entorn del santuari i 
les seves instal·lacions.
No obstant, encara hi ha moltes mancances.
Per tant, seria bo que aquesta V Portada fos motiu 
per incrementar el nombre de socis i donacions, 
per a poder continuar la tasca de dignificar el 
Santuari, amb l’esperança que també ho sigui per 
a incrementar la devoció a la Mare de Déu de la 
Pineda.
Podeu demanar els formularis d’inscripció a 
l’Associació al despatx de l’Abadia o a la sagristia de 
l’Església.

Podeu demanar els formularis d’inscripció a Podeu demanar els formularis d’inscripció a 
l’Associació al despatx de l’Abadia o a la sagristia de 

Amics del Santuari de La Pineda



Jordi Vila i Borràs
Rector de la Parròquia de Sant Esteve

Programa d’actes

Dilluns, 25 de novembre, 20.00h

Presentació del llibre Presentació del llibre Presentació del llibre La Mare de Déu de la PinedaLa Mare de Déu de la PinedaLa Mare de Déu de la Pineda
(text de David Melero i dibuixos d’Andreu Faro) (text de David Melero i dibuixos d’Andreu Faro) (text de David Melero i dibuixos d’Andreu Faro) 
a la Sala Parroquial.a la Sala Parroquial.a la Sala Parroquial.

Diumenge, 1 de desembre 
Santa Maria, mare de la santa esperança

Al matí: Al matí: Misses del primer diumenge d’AdventMisses del primer diumenge d’AdventMisses del primer diumenge d’AdventMisses del primer diumenge d’Advent, a les , a les 
9.45h9.45h9.45h i a les  i a les 12.00h12.00h12.00h a l’Església Parroquial de Sant  a l’Església Parroquial de Sant  a l’Església Parroquial de Sant  a l’Església Parroquial de Sant 
Esteve.Esteve.Esteve.

Servei gratuït d’autobusos des de la plaça dels Servei gratuït d’autobusos des de la plaça dels Servei gratuït d’autobusos des de la plaça dels Servei gratuït d’autobusos des de la plaça dels 
Països Catalans (Vila-seca) i la plaça de la Unió Països Catalans (Vila-seca) i la plaça de la Unió Països Catalans (Vila-seca) i la plaça de la Unió Països Catalans (Vila-seca) i la plaça de la Unió Països Catalans (Vila-seca) i la plaça de la Unió Països Catalans (Vila-seca) i la plaça de la Unió 
Europea (La Pineda) fins al Santuari des de les Europea (La Pineda) fins al Santuari des de les Europea (La Pineda) fins al Santuari des de les Europea (La Pineda) fins al Santuari des de les Europea (La Pineda) fins al Santuari des de les Europea (La Pineda) fins al Santuari des de les 
15.30h15.30h fins a les  fins a les 16.00h.16.00h.

16.15h16.15h Pregària inicial al Santuari de la  Pregària inicial al Santuari de la  Pregària inicial al Santuari de la  Pregària inicial al Santuari de la 
Mare de Déu de la Pineda.Mare de Déu de la Pineda.Mare de Déu de la Pineda.Mare de Déu de la Pineda.

16.30h16.30h Sortida de la processó des del  Sortida de la processó des del  Sortida de la processó des del  Sortida de la processó des del 
Santuari.Santuari.

17.30h17.30h17.30h Arribada a la plaça dels Països  Arribada a la plaça dels Països  Arribada a la plaça dels Països  Arribada a la plaça dels Països 
Catalans i lluïment del seguici festiu.Catalans i lluïment del seguici festiu.Catalans i lluïment del seguici festiu.

18.00h18.00h La processó continua pel carrer de la Verge  La processó continua pel carrer de la Verge  La processó continua pel carrer de la Verge  La processó continua pel carrer de la Verge 
de la Pineda.de la Pineda.de la Pineda.

En arribar a la plaça de l’Església:En arribar a la plaça de l’Església:En arribar a la plaça de l’Església:En arribar a la plaça de l’Església:

- Nou lluïment del seguici.- Nou lluïment del seguici.- Nou lluïment del seguici.- Nou lluïment del seguici.

- Paraules de benvinguda a càrrec de l’Il·lm. Sr. - Paraules de benvinguda a càrrec de l’Il·lm. Sr. - Paraules de benvinguda a càrrec de l’Il·lm. Sr. - Paraules de benvinguda a càrrec de l’Il·lm. Sr. - Paraules de benvinguda a càrrec de l’Il·lm. Sr. - Paraules de benvinguda a càrrec de l’Il·lm. Sr. 
Josep Poblet i Tous, alcalde de Vila-seca.Josep Poblet i Tous, alcalde de Vila-seca.Josep Poblet i Tous, alcalde de Vila-seca.Josep Poblet i Tous, alcalde de Vila-seca.Josep Poblet i Tous, alcalde de Vila-seca.Josep Poblet i Tous, alcalde de Vila-seca.

- Ball d’ofrena de l’Esbart Dansaire Ramon - Ball d’ofrena de l’Esbart Dansaire Ramon - Ball d’ofrena de l’Esbart Dansaire Ramon - Ball d’ofrena de l’Esbart Dansaire Ramon 
d’Olzina.d’Olzina.

- Entrada de la imatge de la Mare de Déu a - Entrada de la imatge de la Mare de Déu a - Entrada de la imatge de la Mare de Déu a - Entrada de la imatge de la Mare de Déu a - Entrada de la imatge de la Mare de Déu a - Entrada de la imatge de la Mare de Déu a 
l’Església mentre la Coral Nova Unió interpreta l’Església mentre la Coral Nova Unió interpreta l’Església mentre la Coral Nova Unió interpreta l’Església mentre la Coral Nova Unió interpreta l’Església mentre la Coral Nova Unió interpreta 
la sardana “Verge de la Pineda”.la sardana “Verge de la Pineda”.la sardana “Verge de la Pineda”.la sardana “Verge de la Pineda”.

18.45h Celebració litúrgica presidida per l’Excm. 
i Rvdm. Dr. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de 
Tarragona i veneració de la imatge.

20.00h Servei gratuït d’autobusos des de la 
plaça des del carrer de la Riera (magatzem de la 
cooperativa) fins a la Pineda.

Durant la setmana:

De dilluns a dissabte cada dia s’obrirà l’Església 
a les 10.00h del mati i a les 10.15h es resarà el 
Rosari. A les 12.00h del migdia es resarà l’Àngelus 
i després es tancarà 
l’Església. A la tarda, 
s’obrirà a les 17.30h 
i es mantindrà 
oberta fins després 
de la missa.

Dilluns, 2 de desembre 
Santa Maria, model de fe

17.30h17.30h17.30h Celebració amb els infants de primer curs  Celebració amb els infants de primer curs  Celebració amb els infants de primer curs  Celebració amb els infants de primer curs 
de catequesi.de catequesi.de catequesi.

20.00h20.00h Celebració de l’Eucaristia i pregària a la  Celebració de l’Eucaristia i pregària a la 
Mare de Déu, amb Mn. Francesc Xavier Morell Mare de Déu, amb Mn. Francesc Xavier Morell 
Rom. Rom. Rom. 

Dimarts, 3 de desembre 
Santa Maria, salut dels malalts i mare de la 
reconciliació

17.30h17.30h Celebració de l’Eucaristia amb els malalts 
i pregària a la Mare de Déu, amb Mn. Jordi Rossell 
Farré.

20.00h Celebració de la Penitència i pregària a la 
Mare de Déu.

Salutacio

16.15h
Mare de Déu de la Pineda.Mare de Déu de la Pineda.

16.30h
Santuari.

17.30h17.30h
Catalans i lluïment del seguici festiu.

Col·laboren: 

Agrupació Cultural de Vila-seca

Amics del Cavall de Vila-seca

Coral Nova Unió

Esbart Dansaire Ramon d’Olzina

Conservatori Professional 
Municipal de Música de Vila-seca

Ball de Diables de Vila-seca

Grallers i Geganters de Vila-seca

Trabucaires del Comú

Casal de la Dona de Vila-seca

Grup Folclòric Virgen del Rocío

Associació Cultural Rociera La 
Almoraima

Grup d’Armats parròquia Sant 
Vicenç màrtir de Castellvell del 
Camp

Autocars Llosa

Imatge portada i cartell: 

Josep Plaja López

Premi Mare de Déu de la Pineda 
V Concurs de Pintura Ràpida

El Santuari de la Mare de Déu de la Pineda és al lloc de 
sempre, però no ho sembla. De lloc de pas a peu de carretera, 
on fins i tot era desavinent aturar-se en cotxe o accedir-hi 
a peu, ha passat a ser centre neuràlgic d’un territori físic i 
espiritual. En efecte, el Santuari es troba físicament a mig 
camí dels nuclis principals del nostre municipi: Vila-seca al 
nord i la Pineda al sud, units pel Raval de la Mar, artèria 
de comunicacions, zona d’esbarjo i passeig que permet 
desconnectar una mica del tràfec quotidià. Però fixem-nos 
també en el territori que hi ha a banda i banda del Raval: a 
l’est la zona industrial, a l’oest la zona de lleure i turisme. 
Treball i lleure, gaudi i esforç, tenen per frontera un lloc 
dedicat a l’espiritualitat. L’antic ora et labora de la vida 
monàstica es completa en la geografia espiritual del nostre 
santuari: ora, gaude et labora. 

L’espiritualitat com a nucli i frontissa que dóna unitat, 
cohesió i coherència a la multiplicitat de les nostres 
ocupacions. La fe que dóna alçada i profunditat, dimensió 
vertical a les nostres vides, que sense ella s’arrisquen a restar 
només horitzontals, planes, superficials.

Aquesta és ja la V Portada de la Mare de Déu de la 
Pineda que celebrem regularment des de l’any 1993. Per 
això per primera vegada gosem anunciar-la com a Festa 
Quinquennal, unint-nos d’aquesta manera a tantes altres 

poblacions del nostre país que també gaudeixen d’aquesta 
tradició: al Camp de Tarragona Riudoms i Vimbodí; a les 
Terres de l’Ebre Alcanar, Ulldecona i Sant Carles de la Ràpita; 
al País Valencià Xiva de Morella, Toixa, Llíria...

Si en els temps que corren ens proposem potenciar una 
festa religiosa no és per un afany nostàlgic, proselitista o 
triomfalista, sinó com un servei a tota la societat. Als creients, 
viure la fe amb intensitat i celebrar-la amb goig ens fa més 
feliços i millors persones. Per als no creients, compartir una 
festa popular ajuda a donar identitat i cohesió social. Per 
això cal agrair l’esforç de totes les persones i entitats que 
contribueixen a la Portada: el nou baiard per al transport 
de la imatge o el bonic llibre il·lustrat que presentarem no 
haurien estat possibles sense l’esforç generós i el talent d’uns 
bons vila-secans; les processons d’anada i tornada lluiran 
gràcies a la col·laboració del seguici festiu i a la implicació 
de molts fidels; el Santuari no seria el mateix sense la cura 
quotidiana de la família que hi habita i sense el suport de 
l’Associació Amics del Santuari. Moltes persones i entitats 
col·laboren en aquestes festes des d’àmbits molt diversos. I a 
tots hem d’agrair la bona disposició.

Que aquestes festes en honor de la Mare de Déu ens ajudin a 
viure amb més goig i amb esperit de fraternitat i solidaritat




