
Les festes quinquennals en honor de la Mare de Déu 
dels Torrents tenen l’origen fa seixanta anys, quan 
l’arquebisbe de Tarragona, Benjamín de Arriba y 
Castro, va procedir a la coronació de la imatge.

Diu la llegenda que l’any 1484 un pagès de Vimbodí i 
un monjo de Poblet van trobar la imatge en un canyar 
al costat del torrent d’en Guiot. L’abat Joan Payo Coello 
hi va construir una petita ermita i posteriorment, 
l’any 1714, va ser erigida l’actual. L’ermita és d’estil 
renaixentista i es troba a un quilòmetre de la població, 
a la vora de la carretera que uneix el nucli de la vila i el 
monestir de Santa Maria de Poblet. La imatge porta el 
nen Jesús al braç dret, mentre que totes les altres imatges 
el porten al braç esquerre.

Cada any, el 8 de setembre, se celebra la festa en honor 
de la Mare de Déu dels Torrents, i cada cinc anys (els 

anys acabats en 4 i 9), se celebren les festes quinquennals 
amb gran solemnitat, participació, estimació i veneració 
dels vimbodinencs envers la seva Mare de Déu.

El poble s’engalana de forma extraordinària amb flors, 
catifes i llums per tal de rebre la visita de la imatge de 
la Mare de Déu dels Torrents, que es trasllada des de 
la seva ermita fins a l’església parroquial en solemne 
processó de fanalets. El seguici el presideix l’arquebisbe 
de Tarragona, acompanyat del prior de Poblet, el rector 
de la parròquia, diversos monjos i sacerdots, així com 
de les autoritats locals. Aquests són dies de celebracions 
eucarístiques i processons fins al seu retorn a l’ermita.

L’any 2009 l’Arquebisbat nomenà la Mare de Déu 
dels Torrents copatrona de la parròquia de la vila, i 
s’inaugurà al poble un carrer amb el nom de Santa 
Maria dels Torrents.
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