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Han estat innombrables les vegades que en el curs dels meus viatges he 
travessat Solivella, gairebé un pas obligat entre les comarques de Tarragona i 
de Lleida. En tantes ocasions he admirat la personalitat històrica d’aquest poble 
agrícola de la Conca de Barberà amb les seves vinyes canviants de color segons 
la temporada.

Aquest dilluns, 10 de setembre, com el passat 10 de juny, la meva visita a 
Solivella té un motiu joiós que honora l’Església de Tarragona: la celebració del 
275 aniversari del vot que va fer el poble al Sagrat Cor de Jesús, devoció de la qual 
va ser pioner a la nostra arxidiòcesi.

Amb motiu d’aquest aniversari, desitjo felicitar el rector de Solivella, Mn. Pere 
Fibla, i les autoritats municipals que s’uneixen a la festa que començarà avui amb 
una missa solemne i ofrena floral davant la imatge de la Mare de Déu de la façana 
de la parròquia, i acabarà a la tarda amb la processó amb el Santíssim Sagrament 
pels carrers de la població.

Lligat al vot de poble, que es va fer per implorar la salvació davant una epidèmia 
mortal, Solivella i la seva devoció al Sagrat Cor de Jesús tenen tres Privilegis que 
li van ser concedits, un pel Papa, el segon pel Rei i el tercer per l’Arquebisbe. Els 
documents, en marc de plata, es van conservar amb afecte al costat de l’altar 
major, fins que van ser destruïts en una de les guerres, l’any 1835.

Amb satisfacció he accedit a la petició de les autoritats de refer el document 
episcopal, amb l’esperança que s’aconsegueixin també els altres dos Privilegis en 
dates properes.

Celebrar 275 anys del vot popular al Cor de Jesús té una significació molt 
especial. És una prova que la fe s’ha transmès de generació en generació. En 
redactar el meu vot reconstruït penso no sols en aquest passat de fe, sinó també 
en el futur. Tant de bo siguem capaços de transmetre a altres els ensenyaments 
que nosaltres hem rebut dels nostres grans. No serà només un ornament, un fet 
costumista, sinó el millor llegat que podrem deixar als qui ens succeeixin.

La del Sagrat Cor és una devoció molt important en la vida cristiana, perquè té 
per objecte directe l’amor de Jesucrist per nosaltres, fins a ser capaç de lliurar-se 
a la passió i mort per la nostra salvació.

A Jesús, present en el sagrari i en la custòdia, i a la Mare de Déu del Tallat, 
tan propera, demano avui especialment pel poble de Solivella i per tota l’Església 
de Tarragona.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Solivella, 275 anys del Vot al Sagrat Cor
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La celebració d’un vot de poble és tot un honor i un goig, ja que representa la continu-
ïtat d’un compromís donat al llarg de 275 anys. Avui nosaltres ens solidaritzem amb 
aquells avantpassats que afrontaren una situació prou complicada en que, la mortal-
dat epidèmica sacsejava la població, i en conseqüència, maldava l’estructura familiar 
i la seva economia.

Els veïns convocats pel batlle, síndic, regidors i el rector, afrontaren els fets amb valen-
tia, pregant perquè es revertís aquell colpidor drama comunitari, i així succeí. 

En aquell temps, el Concili Provincial Tarraconense havia establert una nova corrent de 
devoció, i els solivellencs, en agraïment, demanaren de celebrar una festa en honor al 
Sagrat Cor de Jesús, establint-se el dia 9 de setembre, -amb l’excepció que, si aquest 
dia s’escaigués en diumenge, la celebració es donaria en el dia següent, com en el 
present any. 

A la vegada, per celebrar la festa fora del calendari litúrgic es demanaren els permi-
sos, dits també “privilegis”, atorgant-se  per la màxima representació eclesial i política 
d’aquell moment.

Ara, transcorreguts 275 anys, Solivella celebrarà de forma renovada el vot de poble. 
Les més altes instàncies del país ratificaran els privilegis d’antic en el context actual, 
com així ho feu el nostre arquebisbe metropolità i primat Mons. Jaume Pujol el passat 
10 de juny.

La Casa del Comú, l’ajuntament, des de l’establiment del vot de poble, sempre ha es-
tat present com a part viva i activa, i així serà, ara més que mai, en aquest aniversari 
transcendent per al nostre poble.

Siguem participatius en tots els actes i moments que es donaran al llarg de l’any de 
celebració. Que la festa sigui punt de trobada i entesa de la Solivella religiosa, culta, 
artística, creativa... deixant testimoni amb una forta petjada per als temps a venir.

Molt bona festa del vot de poble.

Enric Capdevila i Torres

Alcalde 

 

Vot de poble festiu
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Solivella, un poble privilegiat!
Estimats!

Ja han arribat els dies tan esperats de la celebració de la gran festa al Sagrat 
Cor de Jesús, en el marc del 275è aniversari del vot del nostre poble de Solivella.

En motiu d’aquesta efemèride s’han sol·licitat els tres privilegis que havien 
estat atorgats a la celebració d’aquesta festa i que, malauradament, s’extraviaren. El 
passat 10 de juny el Sr. Arquebisbe Jaume ens va lliurar un document que ratificava el 
privilegi episcopal. Els altres dos privilegis encara s’estan tramitant.

Em ve de pensar que veritablement Solivella és un poble privilegiat, que aquests 
privilegis no son només documents simbòlics, sinó que expressen una gran veritat.

Solivella som un poble privilegiat perquè mantenim un compromís secular. Els 
nostres avantpassats van fer un compromís de fe que ha perdurat fins als nostres dies. 
Ho van fer des de la pobresa de mitjans d’aquell temps, però amb la gran riquesa de la 
confiança en Déu i en el seu Amor.

Solivella som un poble privilegiat perquè podem conèixer Déu: l’amor sense 
límits. La devoció al Sagrat Cor de Jesús, feta vida en nosaltres, és el camí més directe 
per conèixer i experimentar l’amor de Déu que s’ha manifestat en Jesucrist. Donem 
culte a l’amor de Déu, el contemplem dins nostre, l’agraïm i l’oferim als altres.

La celebració de la commemoració del 275è aniversari del vot de poble al 
Sagrat Cor, és com una valuosa herència que ha rebut el poble de Solivella de l’any 
2018. Avui som rics en mitjans tècnics i ens pot semblar que el valors de l’espiritualitat 
del Sagrat Cor responen a èpoques passades. Ben cert que sempre cal actualitzar les 
formes, per tal d’oferir el mateix contingut de fe. Ara bé, l’espiritualitat és un component 
de la dimensió transcendent de l’ésser humà. Tothom cerca un sentit a la vida i desitja 
la pau del seu cor. Per això som convidats a aprofundir en la riquesa espiritual de la 
devoció al Sagrat Cor que hem heretat.

Al llarg d’aquest curs 2018-19 la parròquia oferirà diverses activitats, entre 
les quals hi ha la celebració dels primers divendres de mes, que tradicionalment s’ha 
dedicat al Sagrat Cor. A tots els qui desitgeu viure amb autenticitat aquesta efemèride, 
us proposo que us agafeu com un compromís el fet d’aplegar-nos aquests dies. 
Després de la celebració de l’eucaristia, tindrem la possibilitat de participar d’unes 
conferències que ens ajudaran a formar-nos en l’espiritualitat del Sagrat Cor. Desitjo 
de tot cor que puguem aprofitar l’ocasió d’aquests primers divendres de mes, amb 
l’eucaristia i les conferències, per alimentar, enriquir i testimoniar la valuosa herència 
que hem rebut.

Amb afecte,

Mn. Pere Fibla, Rector de Solivella
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Enguany, seguint el costum encetat fa gairebé tres segles, Solivella complirà el compromís derivat del 
“vot de poble” que els nostres avantpassats, davant d’una situació calamitosa que no se solucionava 
pels mitjans naturals i científics de l’època, varen dedicar una jornada de treball al Sagrat Cor de 
Jesús. Enguany, però, aquesta celebració de caire inicial profundament religiós, al qual al llarg dels 
anys s’hi ha afegit el social i fins i tot el cultural-artístic, té una significació especial atès que s’esdevé 
el 275è aniversari de la seva celebració documentada, és a dir, que sabem que se celebrava la festa 
del Sagrat Cor, però que això no priva que fins i tot s’hagués iniciat la celebració uns anys abans. De 
les diverses parròquies de la diòcesis de Tarragona que per una o altra raó des de la segona meitat 
del segle XVIII celebraven una festivitat dedicada al Sagrat Cor, avui només resta Solivella que ho faci 
amb el caràcter festiu i exultant que la caracteritza.
És per aquest motiu que per commemorar aquesta efemèride se li ha dedicat tot una any, que va 
començar el passat 10 de juny -entre els actes més destacables cal esmentar la generosa actitud 
del senyor arquebisbe diocesà, Dr. Jaume Pujol Balcells, qui ens confirmà i lliurà solemnement el 
document que enregistrava el privilegi de què gaudia el poble concedit pels seus antecessors. Al 
llarg d’aquest període, que es clourà el proper 10 de juny de l’any vinent, s’ha previst la realització de 
una sèrie important d’activitats -algunes de les quals ja apareixen en aquest programa, mentre que 
d’altres, prèvia a la seva realització, s’aniran anunciant oportunament- sigui de tipus religiós, sigui de 
tipus cultural, que representaran una aportació d’especial interès a l’any commemoratiu.
No és aquí el lloc per donar compte del que s’ha dut a terme durant aquests mesos passats en 
relació a la commemoració, però sí que la transparència i l’obligació d’informar els vilatans ens 
exigeix ressenyar aquells fets més destacables: en aquest sentit s’han fet les sol·licituds a les diverses 
administracions públiques, concretament a la Generalitat i a la Diputació, demanant la col·laboració 
econòmica. Estem pendents a l’espera de les respectives resolucions. S’ha aprovat el logo de la 
celebració que definirà les nostres comunicacions, del qual se n’han fet també clauers que estan a 
la venda a les distintes botigues de la població. S’han cursat també les instàncies al papa de Roma 
i al president de la Generalitat perquè confirmin respectivament la nostra celebració. S’ha presentat 
el dia 9 d’agost l’ampolla de cava i copa commemorativa de l’efemèride.  S’ha aprovat el cartell que 
s’editarà per ser exposat a l’exterior i que encapçala la portada d’aquest programa que recull, així 
mateix, una part dels actes ja aprovats. S’ha decidit l’artista-pintor, d’entre diverses opcions, a qui 
s’encomanarà l’embelliment de la capella del Sagrat Cor del temple parroquial, etc.
És un deure obligat agrair des d›aquestes pàgines a totes aquelles institucions, organismes i 
particulars que han col·laborat en la realització de l›any dedicat al Sagrat Cor amb motiu de l›efemèride 
del 275è aniversari, conscients que sense el seu suport econòmic, laboral o simplement moral, 
no s›hauria pogut dur a terme amb l›excel·lència que s’ha fet. Mereixen, tanmateix, un agraïment 
especial les persones que col·laboren any rere any en la confecció de les capelles i l’ornamentació 
dels carrers per on passa la processó del vespre de la diada. La seva imaginació, el seu bon fer, 
juntament amb la qualitat artística de la seva obra no és només quelcom admirable sinó que ofereix 
un element d’originalitat, distinció i cultura a la celebració.
Les generacions actuals varem rebre un llegat religiós i social que hem mantingut i conservat i que, 
fins i tot en alguns dels seus detalls formals, hem enriquit. Nosaltres hem complert amb el vot de 
poble que els nostres avantpassats -en una situació molt difícil, quan els coneixements mèdics i les 
corresponents teràpies ja no responien-, varen fer tot encomanar-se al Sagrat Cor. Advoquem perquè 
les generacions que ens segueixen mantinguin el compromís plurisecular amb la mateixa fe, fidelitat 
i entusiasme de les seves generacions precedents, aquesta celebració que avui ja és per la seva 
preparació,  per la participació general de tots els vilatans i per la seva especial execució, única a 
Catalunya.
   Josep Maria Sans i Travé
   Director Tècnic de la Comissió Executiva

Una celebració especial
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PROGRAmA d’ACTeS
Divendres, 31 d’agost

Dissabte, 1 de setembre

A 2/4 de 8 de la tarda
Temple parroquial de Santa Maria
CONCERT
Maridatge d’orgue i campanes
     - Marta Nus, organista
     - Laina Nomen, soprano
Campanar mòbil de l’escola de campaners de les Borges Blanques 
a  càrrec de Jesús Martínez Casanelles.

A 2/4 de 8 de la tarda
Temple parroquial de Santa Maria
CONFERÈNCIA
A toc de campana
A càrrec de Jesús Martínez Casanelles, campaner de la Catedral de 
Tarragona i de Santa Maria de Montblanc. 

CAPELLES SAGRAT COR 275è aniversari 
10 setembre 2018 

1. Carretera Font del Lleó
      La CruCiFiCCió de Jesús en eL CaLvari.

2. Carrer de la Conca-abadia vella: 
     La Pietat

3. Carrer sant ramon: 
     Jesús CruCiFiCat es trasPassat Per La LLançada

4. Pl sant Joan: 
    Homenatge aL sagrat Cor: La Joia, eL vot i Fe, eL vaLor  
    i La LLuita d’un PobLe.

5. Carrer major: 
     La resurreCCió de La FiLLa de Jairo

6. Carrer tallat: 
     eL davaLLament de La Creu

7. Carrer Creu: 
     Les bodes de Canà

8. Carretera Font Cabale: 
     Les tres maries visitant La tomba buida deL senyor

9. Carrer Pla: 
      aL sagrat Cor, LLum i Centre de La nostra Fe 

10. Plaça major: 
     soLiveLLa amb eL vot de PobLe
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PROGRAmA d’ACTeS
Divendres, 31 d’agost
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A 2/4 de 8 de la tarda
Temple parroquial de Santa Maria
CONCERT
Maridatge d’orgue i campanes
     - Marta Nus, organista
     - Laina Nomen, soprano
Campanar mòbil de l’escola de campaners de les Borges Blanques 
a  càrrec de Jesús Martínez Casanelles.

A 2/4 de 8 de la tarda
Temple parroquial de Santa Maria
CONFERÈNCIA
A toc de campana
A càrrec de Jesús Martínez Casanelles, campaner de la Catedral de 
Tarragona i de Santa Maria de Montblanc. 



A 2/4 de 12 del migdia
Missa major.

A les 6 de la tarda
Sala d’actes de cal Mateu
Inauguració de l’exposició de pintures “Mirades de Color” de Salvador 
Capdevila i Poblet. Oli, pastel i carbonet.

HorArI:
Diumenge 2 de setembre de 6 a 2/4 de 8 tarda
Diumenge 9 i dilluns 10 setembre, de 12 a 2 del mati 
i de 6 a 8 de la tarda.

A les 8 de la tarda
Plaça de la Diputació
representació del Ball Parlat del degollament de Sant Joan Baptista, 
de Rodonyà, a càrrec del col·lectiu de veïns del ball parlat de Sant Joan de 
Rodonyà.
Acompanyament musical en directe.

A 2/4 de 7 de la tarda
Celebració de la reconciliació i confessions.

A les 7 de la tarda
Sala d’actes de La Societat
Jornada Cinematogràfica de l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà
Solivella en moviment  1976-2006.

Dimarts, 4 de setembre

Dimecres, 5 de setembre

Diumenge, 2 de setembre
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A les 5 de la tarda
Plaça Major
Actuació entremesos populars solivellencs
Jocs
Xocolata desfeta amb coca de sucre

A les 7 de la tarda
Missa vespertina de la Nativitat de la Mare de Déu 

A les 8 de la tarda
Casa rectoral, carrer dels Llorac, 4
Visita a les dependències parroquials, millorades i reformades en mo-
tiu de l’any del Sagrat Cor, per oferir a tothom un espai acollidor.

A 2/4 de 12 del migdia
Missa de la Nativitat de la Mare de Déu,  dedicada als difunts del poble 
i les seves famílies.

A les 7 de la tarda
Sala d’actes de La societat
Projecció de la pel·lícula “Solivella del segle XX al XXI” de 
Jordi Travé i Travé.

A 2/4 de 12 del migdia
Missa de la Dedicació de l’Església Parroquial.

A 2/4 d’1 del migdia
Sala d’actes de La Societat
Presentació del conte solivellenc: La veu dels carrers de Solivella
Escrit per Julia Domingo Coral, Laura Iglesias Corsà i Clara Jordana Cendra
A les 7 de la tarda 
repic general de campanes, amb la del Sagrat Cor, Santa Maria, 
Concepció i de Tots els Sants.

Dissabte, 8 de setembre

Diumenge, 9 de setembre

Divendres, 7 de setembre
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A les 9 del matí
Missa primera

A les 12 del migdia
Solemne Concelebració Eucarística, presidida pel Sr. Arquebisbe metro-
polità de Tarragona i primat, Mons. Jaume Pujol Balcells.
Sosteniment dels cants a càrrec del Cor parroquial de Solivella
Tot seguit ofrena floral a la Mare de Déu de la façana.

A partir de les 5 de la tarda
Trobada de Igers. Ens visitaran d’arreu de Catalunya. Temàtica Sagrat Cor.

A2/4 de 9 del vespre
Processó en honor al Sagrat Cor de Jesús, presidida pel Sr. Arquebisbe.
Acompanyen la processó la Banda unió musical de Tarragona,  els grallers 
Lus Xipellis, Cor Parroquial, Associació de l’Apostolat de l’Oració.

En arribar a la plaça Major
Exhortació final, acte de consagració al Sagrat Cor de Jesús, benedicció 
solemne i reserva.

A les 6 de la tarda
Temple parroquial de Santa Maria
Concert extraordinari amb
MANFrED
Quartet de corda i soprano

Dilluns, 10 de setembre

Diumenge, 16 de setembre
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Conferències del Sagrat Cor
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A les 19:00h en el Saló parroquial
Parròquia de Santa Maria de Solivella - Any del Sagrat Cor, 2018-19 
Conferències del primer divendres de mes

Ponent   Tema           Dia
Sra. Begonya Palau 
Dra. en Teologia Bíblica i 
professora de la Facultat 
de Teologia de Catalunya

Sra. rosa M. Sànchez
Directora del Secretariat
de Laics en Missió Pastoral 

Gna. Victòria Molins 
Religiosa Teresiana que treballa 
al Raval de Barcelona 

Gna. Sònia Sapena 
ermitana

Mn. Josep M. Alegret 
Delegat diocesà de l’Apostolat 
de la Oració 

Sr. Enric Capdevila
Alcalde de Solivella i estudiós de la 
vida del poble 

Mn. Txaber Segura 
Dr. en Teologia i Espiritualitat

Dr. Josep M. Sans Travé, 
historiador i exdirector de
 l’Arxiu General de Catalunya

Sr. Jaume Bergadà, 
metge intensivista

Mn. Pere Fibla, Rector de
 Solivella, llicenciat en Teologia

Els sentiments del Cor de Jesús: 
reflexió a la llum del NT

obrir camins a la fe: de la devoció al 
testimoni

Actuar des del cor de Jesús al 
cor de la humanitat

Meditació des del Cor de Jesús

L’Apostolat de la oració: 
història i actualitat

La fe de Solivella en el Sagrat Cor de 
Jesús: testimonis d’ahir i d’avui 

Característiques de l’Espiritualitat 
del Sagrat Cor

 Història de la devoció al Sagrat Cor 
a la nostra terra 

El cor i les emocions 

Cloenda: el Sagrat Cor de Solivella 
en el segle XXI

5/10/18

2/11/18

7/12/18

4/01/19

1/02/19

1/03/19

5/04/19

3/05/19

7/06/19

14/06/19



Notes al programa

• Com cada any, la parròquia ha prepa-
rat per a la processó del Sagrat Cor, uns 
fanalets, amb l’acte de Consagració, els 
Goigs i altres cants. Es posaran a la ven-
da a partir del dia 26 d’agost al preu de 
2’50 €. Ajudaran a no embrutar el terra 
de l’església i a embellir la processó.

• Es prega puntualitat als actes progra-
mats, així com una participació en què 
el respecte, el silenci i la pregària siguin 
presents.

• La Junta de l’Apostolat de la Oració 
convida a tots els solivellencs a partici-
par de la festa.

• La parròquia agraeix vivament la col·la-
boració de tanta gent que amb les seves habili-
tats, el temps dedicat i sobretot la seva estimació al Sagrat Cor, fa possible 
que aquesta festa sigui de tot el poble.

• Es disposa de clauers commemoratius del 275è aniversari del Sagrat 
Cor,  qui n’estigui interessat els pot adquirir a les botigues del poble o a la 
parròquia.

• Durant els dies de la festa, és podrà visitar el “raCÓ Del CÀNtIr “ de la 
Rosita i el Pep, que es troba al carrer dels Llorac i l’exposició de pintura “ 
saNsart” de l’artista Anton Sans.
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Organitza:

Comissió del 
275è ANIVERSARI 

del Sagrat Cor
Col·labora:

Departament de Cultura

Consell Comarcal
de la Conca de Barberà

Associacions i col·lectius del 
poble de Solivella

Voluntariat
Solivellenc

Ajuntament 
de Solivella

www.so l i ve l l a . ca t  •  sag ra tco r@so l i ve l l a . ca t


