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Invitació
Quan la plana del Baix Camp recupera la normalitat, després de la febre de
les trobades i celebracions de fi de curs i festes per l’arribada de l’estiu, nosaltres
els de la muntanya, també tenim una convocatòria que ens uneix cada any a
l’entorn d’una imatge i el record d’una història compartida pels masos
i contrades del terme: la veneració de la Marededéu de les Virtuts.
Els dies i mesos d’inquietud que hem viscut a Catalunya darrerament,
serien prou motiu per ajuntar-nos en actitud orant als peus de la petita imatge;
però mirant l’horitzó cara a la Mediterrània des del mirador de l’Albiol, no
podem deixar de doldre’ns fins a les llàgrimes pels qui dia a dia troben la seva
mort en cercar de viure dignament...i Europa mirant-s’ho.
Perquè molts problemes ens assetgen, també la manca de pluja
pels nostres camps, invoquem santa Maria amb els Goigs
que el nostre poble un dia li dedicà.
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 SANTA MARIA
REGINA DE LES VIRTUTS.
Vine a l’Albiol i aquell dia, de vespre, pregarem junts mirant l’horitzó.
					

Joan Curieses García - Rector

Virtuts i qualitats humanes que ens inspiren
A diferència d’altres pobles de la nostra comarca o del país en què la seva patrona
acostuma a ser una mare de déu trobada (Camí, Riera, Roca o Puigcerver al
Baix Camp, sense anar més lluny), a l’Albiol la tradicional veneració a la Mare
de Déu de les Virtuts enllaça directament amb la força de la natura.
Així, l’origen de la devoció és la balma coneguda com la Roca de la Virtut
que protegia els eremites que havien buscat en aquestes muntanyes l’espai
adequat per a la seva vida de recolliment. Amb el temps, la construcció de l’ermita
i el permís per a celebrar oficis religiosos va propiciar la dedicació del temple
a la Mare de Déu de la Roca de la Virtut, nom que amb els anys se simplificaria
per parlar de la Mare de Déu de les Virtuts.
Més enllà del significat estrictament religiós, la recerca eremita d’una vida entorn
les virtuts enllaça directament amb l’actualitat, quan continuem cercant i
valorant qualitats humanes positives. Emmirallats en aquests precedents,
practiquem i busquem al nostre poble el treball en equip, l’honestedat, l’empatia,
la generositat i la humilitat perquè pensem que són la base per a fer,
conjuntament, un poble millor per a tots i totes.
Us convido, doncs, a aprofitar aquests moments de Festa
per potenciar una bona convivència veïnal i per cercar en aquestes virtuts la base
que ajudi l’Albiol a avançar positivament.
Molt bona Festa!
Lídia Guerrero. Alcaldessa

Festa de la Mare de Déu de les Virtuts, tradició i alegria
Després de la bona acollida que van tenir l’any passat els nous actes proposats per potenciar la nostra Festa, aquest any el programa els torna a recollir
i els complementa amb d’altres de nous, com un dinar popular i una cantada
d’havaneres per tancar el programa festiu diumenge a la tarda.
Aquestes activitats volen crear un espai distès de relació per potenciar la bona
convivència veïnal i bons i divertits moments gaudits amb la familia i
les amistats. Volen ser, en definitiva, una oportunitat per viure amb més
intensitat la nostra festa sense oblidar el seu l’origen religiós.
Per això, i pel respecte que ens mereix la tradició i el sentiment devot a la nostra
Mare de Déu de les Virtuts, aquesta és una Festa que dóna als actes religiosos
el protagonisme i el recolliment que es mereixen, ja que formen part de la nostra
història com a poble.
D’aquesta manera, busquem l’equilibri necessari que enforteixi la Festa de la
Mare de Déu de les Virtuts perquè continuï sent en el futur el clar referent de
la nostra idiosincràsia com a poble. Us animem a fer-ho possible amb la vostra
participació activa i festiva en els diversos actes previstos.
Molt bona festa a tots i a totes!
Isabel González
Regidora de Cultura i Festes

Festa de la Mare de
Déu de les Virtuts
DISSABTE 14 DE JULIOL
2/4 de 9 del vespre
● 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
En acabar, sopar de germanor a la fresca a la plaça dels Escacs

12 de la nit II Certamen de Música Catalana
Lloc: plaça dels Escacs
“Nits de música, nits d’Estels,nits amb tu”
A càrrec de Laia Masdeu, veu i violí, i Georgy Olshanetsky, guitarra, que interpretaran músiques que ens conviden a un passeig pels estàndars de jazz, música de pel·lícula,
boleros i molt més!

DIUMENGE 15 DE JULIOL
Pels carrers del poble
De 10 a 2 del migdia
Paradetes de productes artesanals, del camp, km 0 i de proximitat
11 h Actuació del Ball de Bastons i del Ball del Patatuf de la Selva del Camp
- Coordinadora la Polaina
2/4 de 12 a 2/4 de 2 h Taller gratuït “Coneix el fet casteller”, a càrrec d’Aurora
Redondo i Jordi Nager (Polièdrics Serveis Integrals, SL), per descobrir el món dels castells i fer-se cadascú el seu iman casteller o la seva agulla personalitzada
12 h Pels carrers del poble ambientació teatral
1 del migdia Actuació castellera amb els Xiquets d’Alcover i Castellers de la Il·lusió
2 del migdia L’Ajuntament de l’Albiol us convida a un vermut popular
3 del migdia Dinar popular a la plaça dels Escacs
5 de la tarda Havaneres amb Balandra de Reus, amb rom cremat ofert per
l’Ajuntament de l’Albiol
NOTES

Sopar de germanor del dissabte. Tipus bufet a càrrec de Maria Muir amb: terrina
rústica, mouse de salmó i marisc, quiche lorraine, focaccia, amanides variades,
pastís i fruita del temps, vi i agua. Preu: 6 euros
Dinar popular del diumenge. A càrrec de Sergi Hurtado de Let’s go events:
musclos al vapor, fideuà, postres, pa, aigua, vi i gasosa. Preu: 12 euros
Venda dels tiquets per al sopar i per al dinar a l’Ajuntament
(senyoreta Cristina. Tel 977 846 160 - ajuntament@albiol.cat)
Col·labora 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.

