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Estimats veïns i veïnes:
Arriba el final de setembre, entrem en
la tardor i apleguem a les nostres festes patronals.
En aquest any 2021, tot i que les circumstàncies no són les de fa uns mesos, tampoc serà possible tornar als
carrers per a viure alguns dels actes
festius que tant anhelem recuperar i
que trobem a faltar.
Aquestos dies, quan s’apropen les festes, tanque els ulls un instant i passejant pels racons de la memòria em
trobe les imatges de les festes d’abans,
aquelles dels nostres pares i avis, de la
nostra infantesa: dies de retrobaments
amb familiars i amics que no vèiem en
tot l’any, dies que estrenàvem vestit
i sabates i dies amb la sorpresa de repartir-nos els músics per les cases per a
donar-los dinar i sopar.

M’agrada recordar aquelles imatges;
sense cap enyorança. Ara, les festes ja
no es viuen com abans, però encara
mantenen un no-se-què d’extraordinari. Ens retrobem amb gent amb qui ja
no es separen hores de carro, sí que ho
fan les nostres obligacions, el treball,
la pressa... que no ens deixen massa
temps per als amics, però sabem que
en festes sí, en les festes ens els trobarem i compartirem aquell no-se-què
del dia de la festa.
Les festes patronals són, en definitiva,
cultura, música, foc, actes religiosos,
història. Són poble i són carrer i vos animem, a tots i totes, a eixir al carrer amb
alegria i, respectant les mesures restrictives per la COVID, gaudim de tots els
actes que hem preparat.
En nom de tota la corporació BONES
FESTES, SALUT I ENDAVANT.

Divendres 24 setembre
21:00 h.

Tradicional SOPAR
DE COQUES AMB
CANSALÀ. Es recolliran al
Forn en l’ordre establert.

Diumenge 26 setembre
20:00 h.

Al saló d’actes de
l’Ajuntament, teatre
LA COMÈDIA DE LA
VIDA, amb Lola Moltó i
Marta Chiner.

Dimarts 28 setembre
17:30 h.

Espectacle de MÀGIA per
a tota la família.

19:30 h.

PASSACARRER a càrrec
de la SAM La Vall de
Càrcer.

20:00 h.

MISSA SOLEMNE en
honor a Sant Isidre
Llaurador.

22:30 h.

Gaudirem asseguts de LA
PATO, TRAU LA LLENGUA,
al poliesportiu.

2021

Dissabte 25 setembre
23:00 h.

A la plaça Joaquim
Martínez, tots a riure amb
l’espectacle d’ÓSCAR
TRAMOYERES.

Dilluns 27 setembre
20:00 h.

VOLTEIG DE CAMPANES
I TRONADORS en senyal
de l’inici de les festes
patronals.

Dimecres 29 setembre
10:00 h.

PARC INFANTIL al
poliesportiu.

13:30 h.

MASCLETÀ al lloc
habitual a càrrec de la
Pirotècnia Turís.

19:30 h.

PASSACARRER a càrrec
de la SAM La Vall de
Càrcer.

20:00 h.

MISSA SOLEMNE al
nostre patró Sant Miquel
a la plaça de l’església.
En finalitzar, CASTELL de
FOCS d’ARTIFICI.

La realització dels actes està supeditada a la normativa del moment i la situació sanitària. La programació està organitzada complint totes les mesures de seguretat establertes. Moltes gràcies.
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