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“...perquè les nostres nafres siguin sanades”
...”Ens esforcem per adaptar-nos al medi i quan l’ambient és desordenat, caòtic i carregat de contaminació visual i acústica, l’excés d’estímuls
ens desafia a intentar configurar una identitat integrada i feliç”.
(Lloat Sigueu, nº 147)
Aquestes paraules, del papa Francesc vull fer-les servir com a introducció a la convocatòria de la festa anual de la Mare de Déu de Les Virtuts
de l’Albiol, perquè reflexen una inquietud molt compartida en el nostre
temps: la necessitat de trobar espais de solitud i calma per refer-nos de
les ferides rebudes d’una civilització mal anomenada de progrés, que ens
incapacita per a una “identitat integrada i feliç”.
Arribar a l’Albiol i contemplar, des de la miranda, la plana del Camp
de Tarragona fins a l’horitzó del mar, invita a respirar a ple pulmó un aire
ben oxigenat pels quatre punts cardinals, primer pas per auto comprendre’s
part de la natura i intentar endinsar-nos, després, en una actitud filial de
pregària per lloar i venerar la tendra imatge - de llarga història - de Santa
Maria de les Virtuts. Ella intercedeix perquè les nostres nafres siguin sanades.
Rep aquestes lletres com una invitació a fer aquesta experiència i percebràs, qui sap si plenament, les ganes de viure una etapa diferent de la
vida.
T’esperem
					

Mossèn Joan Curieses García

30 anys de la recuperació de la Festa
És voluntat d’aquest equip de govern preservar i potenciar les tradicions
del municipi i per això hem volgut donar més rellevància a la nostra Festa de
les Virtuts, més enllà de la devoció religiosa. Per això el programa que teniu
entre les mans complementa els actes estrictament religiosos amb d’altres de
culturals, populars i festius que volen animar a la participació.
El primer certamen de música catalana, un sopar popular i altres actes diversos i per a totes les edats volen ser l’estímul per a què tots els albiolencs i
les albiolenques visquin amb il·lusió la festa de la nostra patrona.
Aquest any, a més, es dóna la circumstància que fa 30 anys que es va recuperar la celebració de la Festa de les Virtuts, la qual cosa ens ha d’omplir
d’orgull i ens ha d’esperonar encara més a valorar i a celebrar el programa
festiu previst.
Som tots i totes, amb la nostra participació, els que fem possible que la Festa
continuï, i que ho faci amb força i amb energia perquè transmetem als nostres
fills i filles aquest respecte per la tradició que ens uneix i ens identifica com a
albiolencs i albiolenques.
Molt bona Festa de les Virtuts!
Isabel González
Regidora de Cultura i Festes

Mare de Déu de les Virtuts, espai de retrobament
La Mare de Déu de les Virtuts, patrona de tots els albiolencs i albiolenques,
la nostra patrona, arriba un any més. Carregada de tradició, aquesta festa
modesta i senzilla ens acosta als orígens de l’Albiol, i ens proposa aplegar-nos
entorn la força de la seva arrel històrica.
Aquesta és una festa sentida, de profunda arrel popular, que convida al recolliment propi de les celebracions religioses i que enllaça directament amb la
llarga tradició eremítica d’aquestes muntanyes. Des d’aquest punt de vista, la
celebració de la Mare de Déu de les Virtuts és també un moment de retrobament individual i col·lectiu.
Un retrobament individual per al recolliment i la reflexió sobre el propi camí
vital, i un de col·lectiu per treballar i potenciar la necessària convivència veïnal que fa que els pobles prosperin. I és precisament en aquest apartat on vull
incidir especialment, ja que la unitat d’acció i la voluntat conjunta i compartida
de fer un poble millor entre totes i tots és el punt central que ens uneix i que
conjuntament hem de fer possible.
Per tot això us animo a participar en la festa de les Virtuts, i a viure-la amb
intensitat i amb alegria.
Que tingueu una molt bona festa!
Lídia Guerrero
Alcaldessa

Festa de la Mare
de Déu de les Virtuts
DISSABTE 8 DE JULIOL
21.30 hores
- Celebració de l’Eucaristia
- Rosari de torxes
- Benedicció del terme
- Cant dels goigs i besada a la imatge de la Mare de Déu de
les Virtuts
23.00 hores
Sopar de germanor a la fresca
Lloc: plaça dels Escacs

23.30 hores
1r Certamen de Música Catalana a
l’Albiol. Lloc: plaça dels Escacs
“Nits de música, nits d’estels, nits
amb tu” a càrrec de Guillem Ramisa,

músic i poeta. Presentació del seu nou
disc “Bondat senzilla”. Es convidarà a

una copa de cava a tots els assistents

Portada del disc del músic Guillem Ramisa

DIUMENGE 9 DE JULIOL
Pels carrers del poble de l’Albiol, hi haurà :
10:00h – 13:00h - Trobada de Puntaires
10:00h – 14:00h - Fira artesanal
11:30h – Ball de Valencians de la Selva del Camp
(Coordinadora la Polaina)
10:00h – 13:00h - Jocs al carrer per a nens i nenes,
amb monitora infantil
12:00h – Castellers de la Il•lusió
13:00h – 14:00h - Actuació al carrer del pallasso Tato Show
14:00 – Vermut popular a càrrec de l’Ajuntament de l’Albiol.
Informació sobre el sopar de germanor:
Preu del tiquet: 5 euros. (2 llesques de pa amb tomàquet, pernil salat,
formatge, gelat, aigua i vi). Venda dels tiquets: al Restaurant de l’Albiol
(carrer de Sant Miquel, 2. Tel 977 274 625) i a l’Ajuntament
(Senyoreta Cristina. Tel 977 846 160 ajuntament@albiol.cat)
Col·laboren amb la Festa de la Mare de Déu de les Virtuts:

L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar o modificar els actes
d’aquest programa si per causes alienes a la seva voluntat fos necessari.

Entrada
Puix la Vostra Senyora
és Pilar dels desvalguts,
Valgueu-nos Santa Maria
Regina de les Virtuts!
A la terra catalana
on s’ajoca l’Albiol,
una Mare ens agermana
i dels cors arrenca el dol.
Quin mortal mesuraria
el gavell dels seus ajuts?
Valgueu-nos ….
Una imatge, alegre i dolça,
Lliri en flor del Samuntà,
de ginesta i gerda molsas
l’escambell té muntanyà.
Si ens corprèn la melangia
i el pecat ens deix vençuts,
Valgueu-nos ….
De puresa sense mida
el Bon Déu us distingí,
per ser Mare, l’Escollida
de Jesús, Principi i Fi.
Oceans de poesia
restaran esmaperduts…
Valgueu-nos ….

A l’aguait de la pineda
i l’altiu penya-segat,
quan un ànima s’enfreda
l’abruseu de caritat.
Vostra amor de cada dia
abelleix les gratituds,
Valgueu-nos ….
Brolla a prop, enjogassada,
la festiva Font Major,
i la Font de Casa es dada
per la Mare del Senyor.
A la Deu de l’alegria
els humans són benvinguts,
Valgueu-nos ….
Al caliu de les centúries,
pels verals i pel drecer,
escolteu gentils cantúries
de la Selva i d’Alcover.
Els fidels,airosa Aimia,
no deixeu pel món perduts.
Valgueu-nos ….

V/ Pregueu per nosaltres Santa Maria, Mare de Déu

Us alaben, plens de joia,
tots els masos del contorn,
són clavells de vostra toia
de Mont-ral a “Bono Retorn”.
La sequera els angunia,
ablaniu els camps eixuts!
Valgueu-nos ….
En bell temple -pedra vivavenerada sou al cim,
l’Albiol joliu s’abriva
per Donzella tan sublim.
La remor d’Eucaristia
apaivaga els bufaruts.
Valgueu-nos ….
Des del llom de vostra serra
del Nadal es veu l’Estel,
du la pau i treu la guerra
i ens adreça cap al Cel.
Venç, tan bona companyia,
els obstacles cantelluts.
Valgueu-nos ….
tornada
Al combat de l’agonia
quan doneu millors escuts,
Valgueu-nos Santa Maria
Regina de les Virtuts

R/ Perquè siguem dignes de les promeses de Jesucrist

Preguem: Concediu, Senyor Déu, als vostres servents que frueixin de salut perpètua en l’ànima i en els cors, i per la gloriosa
intercessió de la benaurada Verge Maria, siguin alliberats de tristesa, i gaudeixin l’alegria eterna. Per Crist Senyor Nostre, amén.

