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Al mig de l’estiu esperarem que caigui la fresca de la tarda per participar d’un 
espectacle musical a càrrec de la soprano Miracle Seguí. Poc després, cap a dos 
quarts de nou, donarem pas als actes centrals de la Festa, actes de caràcter re-
ligiós i popular, que s’han mantingut al llarg dels anys: missa, rosari de torxes, 
benedicció del terme, cant dels goigs i la besada de la imatge de les Virtuts.
 I acabarem, com no podia ser d’una altra manera, amb un sopar de totes les 
persones que ens haurem aplegat al voltant de la Festa.
 Serà una celebració senzilla, una trobada respectuosa amb la tradició i que 
conserva aquest esperit d’agraïment que la pagesia volia i vol mostrar a la pa-
trona, no tan sols pels fruits obtinguts, sinó també perquè les inclemències i els 
fenòmens meteorològics i naturals han respectat el terme, les seves persones i les 
seves propietats.
 La Festa de les Virtuts és, dins del calendari de l’Albiol, una més de les ce-
lebracions importants. Em plau, com alcalde, convidar-vos a participar-hi, a 
gaudir-ne. Les festes són un espai de trobada, de convivència, d’arrelament, de 
conversa. Com a albiolencs i albiolenques tots plegats ens hem de sentir cridats a 
la festa, hi hem de participar i l’hem de fer gran. I l’hem de fer nostra.
 Això és el que celebrarem aquest proper 13 de juliol.

Ens veiem a les Virtuts!!
Mario Cortés Ayen

Alcalde

 Dissabte vinent, 13 de juliol, a l’Albiol farem festa. 
Festa per retrobar-nos amb la nostra tradició i per ce-
lebrar la nostra patrona, la Mare de Déu de les Virtuts.



Festa de la Mare de Déu 
de les Virtuts
Dissabte 13 de juliol de 2019

Venda de tiquets per al sopar a:
- l’ajuntament de l’albiol/oficines administratives en horari d’oficina 

(senyoreta Cristina. tel 977 846 160 - ajuntament@albiol.cat)
- a la Floristeria edmon Fortuny, situada al carrer Major núm. 29 de la selva del Camp

- a la ferreteria Ferreproxim, situada al carrer Joan puig i Ferreter 8 de la selva del Camp

A les 19:00h a la plaça dels Escacs 
ActuAció de lA soprano 

Miracle seguí, 
amb l’espectacle 

“cAnçons líriques de seMpre”
La cantant farà un repàs d’algunes de les cançons més 

populars de casa nostra com “Paraules d’amor”, “La Gavina” 
o la sardana “Cançó d’amor i de guerra”, combinades amb 

d’altres com “Alfonsina y el mar” o el “Tango de la Menegilda”.

A les 20.30h  a l’Església Parroquial de Sant Miquel
- 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

Col·labora amb la Festa de la Mare de Déu de les Virtuts:

En acabar, sopar al restaurant de l’Albiol
Menú: amanida catalana per compartir; a triar, lluç a la marinera o llom al pebre; pa, 

aigua, vi de la casa i gasosa; pastís de la casa o gelat; cafè o infusió. 
Preu: 12 euros. Places limitades. Últim dia per adquirir els tiquets: dimecres 10 de juliol.

nota: 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.



La recerca de la Virtut 
 Durant el primer terç del segle XIV un grup d’homes es va aplegar per fer una ex-
periència personal intensa: cercar la virtut. El lloc que van triar per a viure com ana-
coretes fou la Vall de Rascaç. I el lloc apartat, solitari i feréstec on es van instal·lar 
es va conèixer com la Roca de la Virtut. Maria, la mare de Jesús,  era l’estrella que 
guiava llur camí, doncs, ningú com ella no havia experimentat mai el secret de la 
virtut. Per això, la van invocar com la Mare de Déu de les Virtuts.
 Tanmateix, van descobrir que la virtut no és el punt d’arribada, sinó un camí vital 
que ens ha de conduir a la plenitud de la nostra vida. Maria ens ensenya que només la 
humilitat - reconèixer on realment ens trobem- ens permet d’acceptar qui som. Hem 
estat fets per a estimar, per a sortir del nostre isolament i compartir-nos. Aquesta és 
la brúixola que ens cal per a no extraviar-nos mentre caminem.
 La natura d’aquestes muntanyes, exuberant, però sempre exigent, ens recorda 
l’equilibri que ha d’existir en el medi ambient, del qual en som la part conscient i, 
per tant, més compromesa. Contemplar la natura és un gaudi, però preservar-la és 
una exigència, una necessitat i sobretot un compromís.
 Els altres, amb qui compartim el camí, no són competidors, que cal vèncer i aba-
tre a tota costa, sinó companys i companyes que fan sempre del camí una experiència 
diversa, suggerent i interessant. 
 I Déu, no és pas alguna cosa que hem d’aprendre, sinó l’Amor que hem 
d’experimentar, fruir i compartir. 
 Només així retrobarem, potser, la nostra pròpia identitat. I, la recerca de la virtut 
no s’esgotarà en ella mateixa d’una manera estèril o buida, sinó que ens oferirà la 
riquesa immensa i plural de la nostra humanitat.

Mn. Manuel Maria Fuentes i Gasó, rector de l’Albiol


