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 Un Nadal com els de sempre

No vull desanimar ningú ni vull que penseu que això serà un avorriment. No és la meva intenció
caure en la rutina ni vull menystenir iniciatives innovadores. Però aquest Nadal em sento
especialment content perquè el podrem celebrar…com sempre.

Si mireu fotografies de les festes de Nadal del 2021 podreu veure que, en molts casos, la
mascareta encara hi era molt present.

Ara fa un any ja quasi havíem deixat enrere la pandèmia, però no del tot. I és per això que
encara era present la mascareta, sobretot en trobades i reunions nombroses, i que encara
vivíem amb la por al cos per possibles rebrots.

Possiblement, d’aquells dos anys de pandèmia, 2020 i 2021, un dels millors regals van ser les
vacunes i totes les prevencions sanitàries, moltes de les quals han vingut per quedar-se i
sobretot la solidaritat que va quedar ben palesa a casa nostra.

Però deixem enrere aquesta mirada retrospectiva i mirem el programa de Nadal, Cap d’Any i
Reis que, organitzats per la Comissió de Festes del poble amb la col·laboració de persones i
entitats i amb el suport de l’Ajuntament, viurem en els pròxims dies.

I sí, tal i com he dit a l’inici, serà un Nadal, com els de sempre. Encendrem els llums que
il·luminaran places i carrers – per cert, uns espais molt més humans i per a les persones, si
aconseguim, poc a poc i entre totes i tots desplaçar “els cotxes” -. Nens i nenes aniran a buscar
el tió, que aquests dies ja se sent moviment. El Mercat del ‘trasto’, la col·laboració amb la
Marató de TV3, el Poema de Nadal, el concert de Cap d’any…

I no acabem aquí. Farem cagar el tió, hi haurà actes i celebracions religioses, visitarem el
pessebre de Ramon Anglès, viurem el Cap d’Any i l’1 de gener celebrarem el Concert de Nadal,
una convocatòria de la que em sento molt content ja que poc a poc l’hem consolidat dins el
nostre calendari nadalenc.

I ja quasi som al final. La recollida de suggeriments adreçats a Melcior, Gaspar i Baltasar i,
sobretot, la gran festa de nens i nenes, l’arribada dels Reis Mags.

Ja ho veieu. Un Nadal a l’aleixarenca, clàssic, però el que és més important: un Nadal nostre que
n’estic segur que viurem amb la innovació més important: la de les nostres emocions, els
nostres bons desitjos i amb la renovació de les nostres il·lusions.
Bon Nadal, bones festes, i que tinguem un 2023 ple d’alegria!

Toni Abelló i Grau
Alcalde

 



NADAL

L’Evangeli de la nit de Nadal és l’anunci d’una alegria que esclata per tot
arreu amb una força indescriptible: Pau a la terra als homes de bona
voluntat. Es Déu mateix qui ens comunica la seva voluntat de portar-nos
l’alegria i la pau. I aquesta alegria i pau són molt més que unes idees. És la
persona de Jesucrist. És l’Infant Jesús que per venir al món no
s’avergonyeix de demanar la col·laboració de la jove donzella de Natzaret,
Maria. Déu no vol entrar en la història dels homes amb fets espectaculars,
sinó dins d’un pessebre, aprop del camp dels pastors de Betlem. 

El nostre Déu anuncia la bona nova a unes persones que tenen cap pes en
la societat del seu temps. Són uns pastors que vetllen els seus ramats en
aquelles terres miserables de la Judea. Déu neix en aquest lloc i enmig
d’aquests homes que ens representen a tots i acullen el Messies Fill de
Déu. 

Que tinguem tots un Bon i un Sant Nadal ple de benediccions!!

Mossèn Vicenç
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DISSABTE DIA 3 DE DESEMBRE

DISSABTE DIA 10 DE DESEMBRE

Podrem veure miracles amb
elements simples, cordes,
monedes i cartes.
Pot ser també levitacions,
escapismes, i també aparició
d’algun personatge estrany.
Un espectacle diferent, divertit i
fet a la mida perquè en gaudeixi
tothom.

Com cada any, la Colla de Joves
de L'Aleixar,  de bon matí va
anar a buscar el pi i el va
traslladar fins la Plaça, allí el
va plantar, aquest any a la
primera. Aquest pi, com és
tradició ens acompanyarà
durant totes les festes de
Nadal, i serà decorat com és
degut.

A la Sala de la Societat a les 18:30h.

Espectacle Llum, un espectacle familiar on tot és possible: música, ball,
participació, il·lusions i màgia.

DISSABTE DIA 10 DE DESEMBRE
A la Plaça de la Vila a les 18:00h.

Encesa de llums de Nadal del poble. Com cada any encendrem
conjuntament l'enllumenat que ens acompanyarà durant les festes. I
potser, hi haurà alguna sorpresa.



CASAL DE NADAL

L'ALEIXAR 2022

27,28,29,30 de 
desembre i 2,3,4, 5 de gener

DATA LÍMITD'INSCRIPCIÓ:
10 DE DESEMBRE

EDATS: de I3 a 6è de Primària

Horari Casal;
De 9:00h a 13:00h



DIUMENGE DIA 11 DE DESEMBRE

12:30h Anirem a buscar el tió.

Ens trobarem tots plegats a la Plaça de la Vila per anar a buscar el tió de
tots els nens i les nenes de L'Aleixar.

Aquest any amb alguna sorpresa i algun personatge nou que ens ajudarà a
buscar-los pels voltants de Sant Blai.

No hi faltarà la música i un vermut/pica-pica per tothom.

DIJOUS DIA 15 DE DESEMBRE

 17:30h a la Casa de Cultura

El Floc i la Fulla us convida al taller TupperToy a càrrec de La caseta de
l'arbre.
Es tracta d’un taller on es mostraran un seguit de joguines i materials.
Mentre a les famílies se'ls hi expliquen les diferents propostes, els infants
poden jugar amb els materials que es mostraran i així els progenitors
també poden veure quins agraden als seus fills/filles i poder comprovar en
quina etapa estan, podent escollir millor i amb més encert els regals per
aquestes festes.

Taller orientat a infants
 entre 0 a 12 anys.

Per apuntar -se al següent enllaç:
.



11:00 a 13:30 hores. L’AMPA i la Vall Sostenible presenten el 3r Mercat
del Trasto a la Plaça de la Vila i una gimcana pels carrers del poble,
on tots els nens i nenes podran participar tot buscant pistes i trobant
elements amagats pels racons més inesperats de la nostra vila.
Posteriorment i amb l'ajuda dels adults, es guarnirà l'arbre de Nadal de la
plaça amb les pinyes i altres elements decoratius que els alumnes
prèviament hauran pintat a l'escola del poble.

Com sabem en aquestes dates de Nadal s’ha de fer lloc per les joguines
noves, i una molt bona manera de fer-ho, és canviar allò que no fem servir,
perquè tingui una nova vida.

Totes les famílies que vulguin muntar una paradeta on intercanviar allò
que no fan servir es poden posar en contacte enviant un email a
ampa.escola.aleixar@gmail.com o avisant a qualsevol membre de la junta
de l'AMPA, abans del dia 16. Es posarà una taula a la plaça a disposició de
cada paradista interessat.

L'AMPA prepararà esmorzar per a tothom que en vulgui i a preus
populars. Els beneficis, com sempre, es destinaran a activitats pels nens i
nenes de l'escola.

DISSABTE DIA 17 DE DESEMBRE



DIUMENGE DIA 18 DE DESEMBRE

DIUMENGE DIA 18 DE DESEMBRE
11à edició de la lectura d'El Poema de Nadal de Josep M. de Segarra
(fragments) en punts del nucli antic de la nostra vila a les 12:30h a la Plaça
de la Vila. Us esperem!

Recorregut:

Punt 1: Plaça de la Vila                                           Punt 2: Sota els Porxos
Punt 3: Placeta del carrer de l'Aigua                     Punt 4: Abeurador
Punt 5: Entrada de l'Abadia                                   Punt 6: Església

Enguany la COJA torna a l’escenari
amb més ganes que mai per
actualitzar-vos dels esdeveniments
que han passat al nostre poble
durant el darrer any, d’una manera
divertida i crítica (o molt crítica) i
sobretot perquè pugueu realitzar els
vostres donatius.

Ben segur que ens fan riure,
tornaran a sortir les "padrines"? Hi
haurà ball dels més petits? No us ho
perdeu

A la Sala de la Societat, 18:30h obertura de portes i a les 19:00h
Espectacle de la Marató

Aquest any la marató està
dedicada a les malalties
cardiovasculars que són la
primera causa de mort als països
desenvolupats. A Catalunya, una
de cada quatre persones mor per
problemes al cor o les artèries.



A les 17:00h farem cagar el tió 
a la Plaça de la Vila.

Cal apuntar els infants que vindran, a l'Ajuntament
 (977 81 50 05) per poder fer previsió del menjar
que necessita el tió.

DIVENDRES DIA 23 DE DESEMBRE

18:00h a la Sala de la Societat

Xerrada. Els Reis: Conciliar màgia i veritat. Dins el cicle de xerrades
per a pares i mares 2022-2023 que organitzen les AMPES i AFES de
Vilaplana, L'Aleixar i Maspujols.

Cada vegada som més els pares que ens adonem de la importància de
posar consciencia a la manera de com celebrem la tradició de Reis. Volem
viure-la al màxim, perquè recordem com n'era de màgic quan érem petits.

Hi ha alguna manera per enfocar la conversa, de manera que no trenqui
cors, sinó que sembri il·lusió?

La xerrada la impartirà la Judit Besora (Valls), fundadora de la Tribu i
educadora de pares certificada per la Postive Discipline Association, i té un
màster en pedagogia i psicopedagogia clínica.

DIMARTS DIA 20 DE DESEMBRE



DISSABTE DIA 24 DE DESEMBRE

Missa del gall a les 22:00h a
l'església de Sant Martí

Presentació del Pessebre que, com
ja és tradició, fa i ens regala el
Ramon Anglès Ferraté que acostuma
a representar-hi indrets del nostre
territori i que, en diferents edicions,
ha guanyat o ha estat finalista del
Concurs de Pessebres de Reus i
Comarca organitzat per la
Congregació Mariana d’aquesta
ciutat. 

DIVENDRES DIA 23 DE DESEMBRE
Espectaclede titelles Bunji, la petita coala. a la Sala de la Societat a
les 18:30h

La Bunji, és una koala que viu en un bosc d’eucaliptus. Els koales, tenen
una activitat diària molt escassa, és per això que el tarannà de la nostra
protagonista porta de cap a la seva tribu.
Quan tothom està dormint, ella vol jugar, descobrir, enfilar-se…, per què
no es comporta com la resta? Un fet inesperat en el seu dia a dia, farà que
s’allunyi del seu entorn. Què passarà amb la petita Koala?... Veniu a
descobrir-ho!



12:30h Recollida cartes als Reis amb els patges reials a la Plaça de la
Vila.

Com cada any rebrem els patges reials, vinguts des de països llunyans, que
recolliran les cartes amb els desitjos dels més petits i dels més grans. Hi
haurà una urna on dipositar-les i us podreu fer fotos amb ells.

DISSABTE DIA 31 DE DESEMBRE

DILLUNS DIA 26 DE DESEMBRE

 Missa de Sant Esteve a les 11.45h a l'església de Sant Martí

DIUMENGE DIA 25 DE DESEMBRE

Missa del dia de Nadal a les 11.45h a l'església de Sant Martí



DIUMENGE DIA 1 DE GENER

 Missa a les 11.45h a l'església de Sant Martí

DIUMENGE DIA 1 DE GENER

20:00 Concert de Nadal, a càrrec de la Nutcracker quartet ,música
clàssica, tradicional i nadalenca a l'església de Sant Martí

DISSABTE DIA 31 DE DESEMBRE
 23:30h Espectacle de Llum i Música a la Plaça de la Vila.

Per donar una bona entrada a l'any nou us convidem a fer les
campanades a la plaça d'una manera nova i diferent, podreu gaudir d'un
espectacle que il·luminarà la plaça a ritme de bona música, fins l'entrada al
nou any 2023, veureu la plaça de l'Església amb colors com mai l'heu vist!

Tot seguit podreu gaudir d'una copa de cava per tots els assistents.



LLOC: L’Aleixar
 

DIA: 5 de Gener, torn nocturn
 

REQUISITS:
· Tenir el cabell ros, negre o blanc (no és imprescindible ja que la 

vestimenta de treball es podrà adaptar)
· Que l’hi agradin els nens

· Ganes de col·laborar en les festes locals
ES VALORARÀ:

· Tenir fills/fillols/nebots en edat d'il·lusionar-se
· Bona capacitat de llençar llaminadures
· Resistència a la intempèrie nocturna

· Bona oratòria des del balcó de l’ajuntament
· Dots monàrquics

SALARI:
· La comissió de festes decidirà segons

valia del candidat/candidata

3 places 
disponi

blesOferta d
e feina

Posar-s
e en co

ntacte 
amb qual

sevol

membre de 
la Comissió de

 Festes o 
del

consisto
ri municipa
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DIJOUS DIA 5 DE GENER
18:00h Des de l’ermita de Sant Blai, sortiran els Reis Mags d’Orient,
puntualment a les 18:30h arribaran a L'Aleixar i faran un recorregut pels
carrers del poble, acabant a la plaça, on seran rebuts per les autoritats
locals i faran els tradicionals parlaments des del balcó de l’Ajuntament.

Posteriorment es farà l'entrega de regals porta per porta, començant pels
infants del disseminat que es farà a la mateixa plaça.

DIMECRES DIA 4 DE GENER
 De 18:00 a 20:30h Pares, recollida de suggeriments. a la Sala de la
Societat.

Aquest any s'acceptarà un suggeriment per infant, ja que, igual que l'any
passat els reis mags ens han informat que és repartiran els regals porta
per porta als infants del municipi i a la mateixa Plaça de la Vila als infants
dels disseminats.

DIVENDRES DIA 6 DE GENER

Missa de l'Epifania-Sants Reis a les 11.45h  a l'església de Sant Martí



Bon NadalBones Festes
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AGRAÏMENT:

Volem agrair a totes les
entitats de la vila que han
participat en l’organització i
desenvolupament dels
actes d’aquestes festes de
Nadal.

Bones Festes!




