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Benvolgudes vilatanes i vilatans,

Un any més, arribats a aquestes dates, aprofito 
l’avinentesa de l’edició d’aquest programa amb 
els principals actes de Nadal, per saludar-vos ben 
cordialment i desitjar-vos –en el meu nom i en el de 
tota la Corporació que represento- un feliç Nadal i un 
molt venturós any nou 2021.

Veureu que, malauradament, no seran uns Nadals 
normals. Les estrictes mesures de prevenció sanitària 
a què ens devem en aquests dies de pandèmia 
han condicionat, i molt, l’elaboració d’un programa 
d’activitats nadalenques com els que celebràvem en 
anys anteriors.

Mantenim, però, la tradició i les ganes de reeixir 
i tirar endavant. Especialment, pel que fa als 
nostres empresaris, comerciants i serveis quan, 
en molts casos, les dates de Nadal són clau per al 
manteniment dels seus negocis. Així, a les portes 
del mes de desembre vam celebrar el Mercat de 
Nadal amb gran èxit de convocatòria. Amb ell, vam 
fer l’encesa de les llums de Nadal i l’estrena del 
Pessebre Monumental a la plaça de la Vila amb el seu 
Racó de Nadal degudament condicionat per evitar 
aglomeracions de persones. En fi, noves i tristes 
realitats, a les què cal fer sempre cas del què deia 
la cançó de l’estimat Jaume Sisa, quan esmentava 
allò que de les tristors en farem fum. Doncs sí. És el 
moment de plantar cara a aquest maleït virus i gaudir 
d’aquests dies màgics, sempre tenint en compte les 
mesures de prevenció i essent responsables de la 
situació de pandèmia en la què encara hi som.

És l’hora d’entomar el 2021 amb optimisme, i 
esperar que amb ell arribi l’anhelada normalitat de 
la què tant es parla. De moment, que la il·lusió dels 
més petits, i l’emoció dels més grans no decaigui en 
aquestes dates. És hora de carregar-se de vida i de 
noves esperances. És amb la voluntat de col·laborar 
i fer que aquest desig esdevingui una realitat, que 
des de l’Ajuntament d’Almacelles, posem el nostre 
granet de sorra en preparar, organitzar i donar suport 
a un grapat d’activitats nadalenques que, de ben 
segur, seran de l’agrat de tots nosaltres. Veureu que 
enguany estan molt condicionades per la situació 

que ens envolta i que hem prioritzat la seguretat per 
sobre de tot. No volem deixar-nos res, però serà –
com ja he dit abans- un Nadal ben estrany.

Hem fet grans esforços per poder comptar amb la 
presència del Pare Noël, del Camarlenc Reial i de 
Ses Majestats els Reis d’Orient. Ens ha constat però 
els veurem i els tindrem entre nosaltres. No ha estat 
una empresa fàcil. Aquest virus ha afectat a tot el 
món, i el repartiment de regals i la seva presència era 
extremadament complicada, però la màgia del Nadal 
ho pot tot i cal estar amatents a les espectaculars rues 
que ens oferiran pels principals carrers d’Almacelles, 
sempre amb distància, prudència i responsabilitat.

Així doncs, no hi ha millor pòrtic que el Nadal 
per acabar un any i iniciar-ne un altre. En tant que 
alcalde d’Almacelles també és temps de fer balanç 
i d’endegar nous reptes. A mesura que es vagi 
recobrant una certa normalitat, reblarem esforços 
per continuar fent d’Almacelles una vila sempre 
capdavantera i vetllar per la qualitat de vida i el 
benestar dels nostres conciutadans i conciutadanes.

Ara mateix, el que pertoca, a més de fer-vos 
extensiu els meus sentits desitjos de felicitat, molta 
salut i bons propòsits per l’any que ve, és que gaudiu 
amb precaució d’unes felices Festes de Nadal per 
a tots vosaltres i per a tots aquells i aquelles que 
tinguin a bé visitar-nos.

Així doncs, deixeu-me convidar-vos a fruir de tots 
i cadascun dels actes programats, agraint un cop 
més la inestimable col·laboració de les regidories 
implicades, així com de les entitats, associacions i 
particularts que també fan possible, un any més, que 
l’esperit de Nadal envaeixi la nostra vila i les nostres 
llars. 

Josep Ibarz Gilart
Alcalde d’Almacelles, per servir-vos

Salutació
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Programa d’actes
Dissabte, 19 de desembre
A les 18 h al cinema del Centre cultural, passi de la pel·lícula infantil “LA PETITA 
ANA I EL TIET LLARGARUT”. Caldrà adquirir l’entrada de forma anticipada al 
Centre Cultural fins el divendres 18 de desembre. Preu de l’entrada: 1 euro. Afora-
ment limitat. Edat recomanada: de 3 a 6 anys.

Diumenge, 20 de desembre
A les 19 h al cinema del Centre Cultural, i dins del Cicle Gaudí de Cinema en Ca-
talà, passi de la pel·lícula “LAS NIÑAS” de Pilar Palomero. Preu de l’entrada: 4,50 
euros. Aforament limitat. Edat recomanada: Més de 7 anys.

Dimecres, 23 de desembre
A les 18 h a la Sala Polivalent, espectacle infantil “IL·LIA” a càrrec de la compa-
nyia teatral Miscel·lània Teatre. Caldrà adquirir l’entrada anticipada al Centre Cul-
tural fins el dilluns  21 de desembre. Preu de l’entrada: 1 euro. Aforament limitat.

Dijous, 24 de desembre
A fi de seguir fil per randa les mesures de prevenció sanitària que pertoquen en 
aquest Nadal tan especial, el Pare Noël no volia faltar a la seva cita amb els nens 
i nenes d’Almacelles, i per això el podreu veure en el seu trineu màgic carregat de 
regals pels principals carrers de la vila. La rua s’iniciarà a les 18 h i caldrà estar 
amatent al seu recorregut per assegurar-se que ens deixa els seus obsequis a tots 
nosaltres! 

Diumenge, 27 de desembre
A les 18 h al cinema del Centre cultural, un nou passi de pel·lícula infantil, en 
aquest cas “LA REVOLTA DELS CONTES”. Caldrà adquirir l’entrada anticipada al 
Centre Cultural fins el dilluns 21 de desembre. Preu de l’entrada: 1 euro. Aforament 
limitat. Edat recomanada: de 7 a 10 anys.

Dissabte, 2 de gener
Com no podia faltar any rere any, el Camarlenc Reial s’atansarà a les nostres llars 
amb una rua pels principals carrers d’Almacelles. L’emissari dels Reis ens visitarà 
amb un recorregut que s’iniciarà a les 18 h. i que prendrà nota dels vostres desigs 
per fer-los arribar a Ses Majestats.

Dimarts, 5 de gener
Tal com requereixen les autoritats sanitàries, i amb la finalitat de preservar la segu-
retat dels vilatans, Ses Majestats els Reis d’Orient vindran a veure’ns i visitar-nos 
amb una rua ben lluïda pels principals carrers d’Almacelles. L’hora prevista d’inici 
serà a les 18 h, i caldrà estar ben atents per veure’ls  des dels balcons i finestres, i 
esperar a veure què ens porten enguany!



LLOC DE PAS
Nº 240 / Subias
C/Del Dr. Rubió i Sans (darre Polivalent)
C/ Alguaire (dalt de la Rambla)
Rambla Generalitat ( Monument a la sardana)
C/ Canigó amb C/ Ponent
Rotonda de la Porta de Ventafarines
Rotonda de la Finestra del Pensador
C/ Tramuntana (Urbanizació dels Aubacs)
Rotonda Finestra del Pensador
C/ Ponent amb Av. Diputació
C/ Binefar
C/ Sant Jaume amb Av. Baró d'Esponella
Av. Baro d'Esponella amb C/ L'Estació
C/ Del Raval Alt amb C/ Sant Josep
C/ Sant Josep amb C/ Major
Rotonda del Passeig de la Mercè
Tot el c/ Major fins sortida 240 a Lleida

HORA APROX.
18h 10m.
18h 35m.
19.00 h.

19h 15m.
19h 30m.
19h 40m.
19h 50m.
20.00 h.

20h 10m.
20h 30m.
20h 40m.
20h 55m.
21.00 h.

21h 15m.
21h 20m.
21h 30m.
21h 40m.

Rua  del  Pare  Noel,  
Camarlenc  i  Cavalcada  Reial 


