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Que tingueu un Bon Nadal i unes bones festes!! 

Aleixarencs i Aleixarenques,  

Com totes i tots sabeu, plegats estem vivint uns mesos força estranys amb la Covid 19 que impregna i 

entra en les nostres vides i en els nostres costums i tradicions, tant si volem com si no, la pandèmia, és 

en tot moment en les nostres vides i no ens en podem escapar, ans al contrari, cal ser responsables i 

solidaris i seguir, ens agradin o no, les mesures que dia a dia van dictant les nostres autoritats sanitàries, 

que al mateix temps són també mesures econòmiques i socials.  

És amb aquest ambient enrarit que enguany arribem a les festes de Nadal i Reis, sens dubte les més 

entranyables i familiars de tot l’any.  

Enguany, amigues i amics, l’Ajuntament de l’Aleixar s’ha proposat celebrar el Nadal mantenint les 

nostres tradicions més arrelades, però respectant totes les disposicions que ens obliguen a mantenir la 

distància de seguretat, a evitar actes massius, etc.  

En aquest sentit, el Pi de Nadal, que cada any planta a la plaça el Grup de Joves, enguany l’aniran a 

buscar únicament 4 dels nostres joves i, un cop a la plaça, l’aixecarem amb l’ajut d’una grua a fi i efecte 

d’evitar qualsevol aglomeració. Aquest acte, se celebrarà dissabte 5 de desembre. L’endemà, diumenge 

6, sortint de missa, anirem a buscar els tions en grups reduïts. Caldrà, tal i com podeu veure al 

programa, inscripció prèvia a fi i efecte d’organitzar aquesta activitat adequadament. L’encesa dels 

llums de Nadal, enguany es farà amb el els veïns més jovenets i sense la festa que acompanyava aquest 

acte.   

Arribats al dia 19, el Mag Struc ens oferirà un espectacle a la pista del poliesportiu, on hi haurà espais 

marcats per a grups familiars per mantenir la distància de seguretat. Pel que fa al Concert de Nadal, 

enguany es farà a l’església el dia de Sant Esteve i novament amb espais separats i aforament limitat.  

Per últim, els Reis Mags arribaran a l’Aleixar el dimarts 5 de gener i faran la Cavalcada pels carrers del 

poble, però els nens i les nenes hauran de seguir el pas dels Reis des de finestres i balcons. Els Reis no 

repartiran caramels i tampoc es farà l’acte de lliurament dels regals que, com sabeu, és una de les festes 

més esperades i emotives, però que enguany no podrem celebrar.  

Amics, amigues,  

La nostra responsabilitat com a Ajuntament de l’Aleixar ens obliga a posar la salut de tothom per davant 

de qualsevol altre objectiu.  

És un programa atípic i alterat, però n’estic segur que entre totes i tots aconseguirem que l’esperit del 

Nadal s’imposi a les limitacions i a les restriccions que ens alteren aquests dies tant especials i familiars.  

Aprofito per fer una petició, penseu en aquells que ho passen malament, en aquells que a causa de la 

pandèmia veuen limitats els seus recursos, per tant , tinguem l’esperit de compartir amb qui més ho 

necessita de manera solidària i generosa. També en dur a terme les compres com més a prop de casa 

millor i sobretot donar suport a aquells establiments que han tingut tancat més temps la seva activitat, 

bars i restaurants. Aquests professionals necessiten del nostre suport i és moment de fer-los sentir el 

nostre escalf.   

Estimats convilatans i amics, només puc acabar aquest escrit fent-vos arribar des de l’Ajuntament els 

nostres millors desitjos i és per això que acabo aquestes línies tal i com les he començat:     

Que tingueu un Bon Nadal, unes bones festes!! i com diu sempre un amic meu, sigueu feliços i tingueu 

molta Salut!! 

Antoni Abelló i Grau 

Alcalde 



PI DE NADAL 
dia: dissabte  5 

lloc: plaça de la vila 

Els jove del nostre poble continuaran amb la tradicional plantada 

del pi, enguany una mica diferent per les restriccions COVID. Ho 

faran amb grup reduït, respectant distàncies i amb l’ajuda d’una 

grua, i sense públic. 

 

Anem a buscar el tio 
Dia: Diumenge 6 
Hora: 12:30 
Lloc: plaça de la vil·la  
 

 
Enguany l’anada a buscar el tió tindrà 
modificacions a causa de la COVID-19, 
per tal de garantir les mesures 
sanitàries i evitar aglomeracions.  
 
  

L’activitat es realitzarà el dia 6 i es faran grups amb un màxim de 3 famílies 
per grup. No hi haurà conta contes, ni vermut.  
Es imprescindible inscriure`s prèviament al Mail 
ajuntamentaleixar@gmail.com indicant preferència d’horari, nom del nen, 
acompanyant i un numero de telèfon de contacte.  
Per tal de participar-hi cal que escolliu un torn i us inscriviu abans de 
divendres dia 4 de desembre.  
Els “detalls” s’han de portar a l’Ajuntament prèviament i en horari 
d’oficina.  
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Encesa de llums 

Dimarts 8 de Desembre, hora: 18:00 

Aquest any amb la il·luminació de nadal hem volgut donar un missatge de 
tradició i nostàlgia. Per tal de transmetre l’esperit més tradicional 
d’aquestes festes tant nostres i fer-les més properes.  

L’encesa de llums es farà amb públic restringit.  

 

Espectacle de nadal  
Dia: 19 de Desembre 
 
Lloc: pista poliesportiva  
Hora: 12:30 h 

El nostre veí Gilbert ens organitzarà un espectacle 
pels nens. Màgia amb Struc. 
Caldrà inscripció prèvia indicant nom del nen i 
acompanyant i un telèfon de contacte al Mail 
ajuntamentaleixar@gmail.com es prendrà 
temperatura a l’entrada, es desinfectarà amb gel i 
es garantirà la distancia de seguretat en tot 
moment. 
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La marató.  
Dia: Diumenge 20 

El grup de joves que un cop l'any ens convertim en actors i actrius, amb 
molta tristor, us informem que degut la situació actual hem hagut de 
suspendre el nostre espectacle. Com que reinventar-nos no és problema 
per nosaltres, farem arribar les nostres crítiques a través d'una revista que 
podreu adquirir el diumenge dia 20 de desembre a la Plaça de la Vil·la a 
partir de les 10 del matí. Allí hi haurà l'urna on podreu fer el vostre 
donatiu. Moltes gràcies i tranquils, que com cada any, ningú quedarà 
indiferent! 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Decoració de balcons 

 
Des de la biblio i junt amb Friday for Future l’Aleixar us animem a decorar 
els vostres balcons amb materials reciclats per tal de que el dia de la 
cavalcada dels reis tot el poble faci molt de goig per tal de rebre a ses 

Majestats.  
També crearem el primer grup de whatsapp de reutilització 
del nostre poble. Per tal de no produir tant residus i donar 
una segona vida a les coses que ja no utilitzem. Si se’n vol 
formar part vos podeu unir mitjançant el següent enllaç: 
https://chat.whatsapp.com/HUsn5lwBYY4H7NopxXdGMl 

 

 
Aquest és un grup virtual per generar noves maneres de 
reutilitzar i donar vida a coses que no ens serveixen. En 
aquest grup pots regalar, intercanviar o oferir de segona 
mà coses, serveis o coneixements per evitar comprar i 
llençar coses noves i així reduir residus. És també una eina 

per aprendre a demanar allò que necessitem i a oferir el que som, el que 
tenim.. És un punt de trobada que ens pot servir, ara més que mai, per 
alimentar el sentiment de comunitat dins el nostre poble. 
 
Des del facebook de la biblio es faran conta-contes típics nadalencs i es 

proposaran reptes per petits i grans. Com cada any, també participarem 

amb la marató. 

 

 
  

https://chat.whatsapp.com/HUsn5lwBYY4H7NopxXdGMl


 

 

 

 
Concert de nadal. 
 

Concert de nadal a l’església de St. Martí Bisbe 

Dia 26 de Desembre a les 19:30 h. 

 

 

 

The Nutcracker Quartet 

 

Aforament limitat. Preferiblement caldria inscripció prèvia al mail 

ajuntamentaleixar@gmail.com  s’ha d’indicar nom dels assistents i un 

número de telèfon de contacte. 
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Poema de nadal 
Dia: 27 de desembre 

Hora: 18:00 a la parròquia 

Les festes de Nadal tenen un seguit de tradicions que, com a tals, fem any 

rere any i que es transmeten de generació en generació com, per exemple, 

fer cagar el tió, fer el pessebre, cantar nadales, dir el vers de Nadal, fer 

sonar el corn la Nit dels Innocents... N'hi ha que es donen en l'àmbit 

familiar, d'altres són més socials, de grup, de poble o de país com assistir a 

la lectura d'El Poema de Nadal, obra de Josep M. de Sagarra, o a concerts 

o recitals de Nadal... 

Enguany, tot i que vivim temps singulars, us convidem novament a 

mantenir aquestes tradicions col·lectives, escoltant la lectura de El Poema 

de Nadal  de Josep M. de Sagarra, aquest cop amb la participació de 

l'organista Josep M Gomis i la soprano Violetta Voronova i gaudint alhora 

d'un concert amb obres musicals pròpies d'aquestes festes. 

No us ho perdeu! 

Recollida de cartes 
Diumenge 27 de desembre, a 3/4 de 12 

Com que els patges reials també han de complir les restriccions no podran 
venir a la plaça personalment a recollir les cartes, però en el seu lloc ens 
han enviat un patge molt especial que vetllarà perquè  tots el desitjos dels 
més menuts arribin a ses majestats.  

Durant l’horari d’oficina s’instal·larà una bústia davant de l’ajuntament per 
tal de que tota la canalla pugui deixar la seva carta.  



Cavalcada dels reis mags 
d’oRIEnt 
Ses Majestats el Reis d’orient es passejaran pel poble, però sense públic al 
carrer per evitar aglomeracions, no es donaran caramels, ni fer el 
lliurament de regals al Casal. Els nens podran sortir a la finestra, balcó o 
davant del portal de casa. Ses Majestats passaran per tots els carrers on hi 
hagi nens.  
 
Per tal que els Reis sàpiguen a quina casa han d’anar és molt important 
que els balcons i finestres estiguin ben decorats. Ses Majestats deixaran 
els regals durant la nit, sense contacte amb les persones i es desinfectaran 
les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’entrar a les cases. És molt 
important que no us aixequeu del llit si sentiu algun soroll, ja que ara més 
que mai, han de complir amb la normativa vigent. 
Els nens que viuen als disseminats i que vulguin veure els Reis s’han de 
posar en contacte amb l’ajuntament a traves del mail 
ajuntamentaleixar@gmail.com indicant nom del nen i acompanyant i 
numero de telèfon i s’assignarà un lloc determinat a cada família perquè 
puguin venir a veure els Reis i evitar aglomeracions. 
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HORARI CELEBRACIONS 

PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ, BISBE, l'ALEIXAR 

Dimarts 8 de desembre Immaculada Concepció 

Missa a les 11.45h 

Divendres 25 de desembre dia de Nadal 

Missa amb la participació de les famílies de la catequesis 

Dissabte 26 de desembre Sant Esteve 

Missa a les 11.45h 

Diumenge 27 de desembre 

Missa a les 11.45h 

Tradició   a les 18 h 

Lectura de El Poema de Nadal de Josep M. De Sagarra 

Recital d'obres musicals pròpies d'aquestes festes a càrrec de 

Josep M Gomis organista i Violetta Voronova, soprano. 

Divendres 1 de gener Santa Maria-Cap d'any 

Missa a les 11.45h 

Dimecres 6 de gener Epifania-Sants Reis 

Missa a les 11.45h 

 

Per l'aplicació de les mesures còvid en relació al confinament 

nocturn “No es pot circular pel carrer a partir de les 22:00 h” :  

el dijous 24 de desembre no hi haurà Missa del gall. 

En cas d’haver-hi canvis, es comunicarà. 

 

 



 

Fotos pel record:  

 50 anys escola Teresa Salvat Llauradó  

 

50 anys Grup de Danses de l’Aleixar  

 



 


