PROGRAMA DE NADAL
ATENCIÓ QUE ARRIBA LA SOCAAAAAA !!!
06.12.20 | busqueu-la pel poble...us estarà esperant.

SOLIDARITAT AMB IXMUCANE
08.12.20 | 11 a 14 h. Plaça dels Sarraïns. Es vendran productes
artesanals originaris de Guatemala i també números per al sorteig del dia
19 de desembre. Tot a benefici de l´Associació Ixmucane de la Cèlia.

ENCESA DE LES LLUMS DE NADAL
08.12.20 | a les 18:30 h.

TEATRE DE TITELLES AL CENTRE CÍVIC VICTORINA VILA BADIA
14.12.20 | es faran dos passis de " Les faules de La Fontaine" amb Núria C
abrera ( hora pendent de confirmar).

SOLIDARITAT AMB IXCUMANE
19.12.20 | 11 a 14 h. Plaça Sarraïns.
Es vendran productes artesanals
originaris de Guatemala i es sortejarà la "Colcha" de Guatemala i altres
bons regal.

"LA MARATÓ"
12 i 20.12.20 | 11 a 13 h. Plaça Portal.
"L' abre dels desitjos". Vine a escriure el teu somni, esperança o desig per
la Covid, aquest any ens toca a totes i tots!!!
Venda de màscares a benefici de " La Marató".

MISSA DEL GALL
24.12.20 |

20:00 h. Esglèsia de Nostra Senyora de l´ Assumpció.

MISSA DE NADAL
25.12.20 | 10:30 h. Esglèsia de Nostra Senyora de l´ Assumpció.

BENVINGUDA ALS PATGES REIALS A LA PLAÇA DELS SARRAÏNS
29.12.20 |

17:30 a 1 8 : 3 0 h . N e n e s i n e n s a m b c o g n o m s d e l a A - M .
18:30 a 1 9 : 3 0 h . N e n e s i n e n s a m b c o g n o m s d e l a N - Z .

CAMPANADES D´ANY NOU
31.12.20 | 00:00 h.

Repic de campanes d´any nou.

CAVALCADA DE SES MAJESTATS D´ORIENT
05.01.21 | 18 h. Recorregut pels carrers del poble de la comitiva reial.
ESPEREU-LOS A CASA VOSTRA!

RESPECTEM LES DISTÀNCIES EN TOTS ELS ACTES
TOTES LES ACTIVITATS ESTAN CONDICiONADES A LA SITUACIÓ EPIDEMIOLÒGICA DEL PAÍS, TANT EN LA
POSSIBILITAT DE DUR-LES A TERME, COM EN ELS AFORAMENTS.QUALSEVOL CANVI ES COMUNICARÀ PELS CANALS
HABITUALS.

Benvolguts/des veïns i veïnes d’Albesa,

Des de fa segles, a les acaballes de l’any en curs, arriba el temps de Nadal. Comencen dies de
tradició i màgia, on tornarem a celebrar el Naixement del nen Jesús, la Soca, l’arribada de Ses
Majestats d’Orient...
Sí, és temps de màgia. La nit fosca sucumbeix davant les pampallugues de mils colors que
desprenen els carrers i les nostres façanes. Les nadales que havien desaparegut, tornen de nou i
ens recorden que estem en uns dies especials. Els infants s’esforcen en redactar cartes plenes de
somnis que màgicament es faran realitat. Els nostres cors per art de màgia ens empenyen a
voler estar amb la nostra gent, a acabar l’any just com el vàrem començar. Tots junts i en
família o amb els amics de tota la vida.

PROGRAMA D´ACTES DE
LES FESTES DE NADAL
2020

Però més enllà de la tradició catòlica, també és temps de la nostra tradició catalana on no hi ha
cap taula sense cava, canelons, sarsuela o escudella; on no hi falten pessebres amb caganers, on
infants armats amb bastons fan cagar la soca, al temps que canten allò de “Cagasoca de
Nadal...". La nostra tradició ens porta a celebrar el dia de Sant Esteve des dels temps carolingis,
quan les famílies catalanes realitzaven grans desplaçaments per celebrar en família aquests dies
tan significatius i al dia següent tornaven cap a les seves cases. D’aquests temps ens arriba allò
de “Pel Nadal cada ovella al seu corral” i per “Sant Esteve cada ovella a casa seva”.
Desitjar-vos que la situació que estem travessant no us faci perdre la il·lusió per compartir,
l’empenta per a nous reptes i l’esperança d’un 2021 de retorn a la nostra estimada quotidianitat.
Finalment volem fer un recordatori molt especial per totes aquelles persones que han patit d’una
manera o d’una altre les conseqüències d’aquesta pandèmia.
BONES FESTES !!!
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