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Amics, amigues, 
 
La commemoració de la patrona de l’Albiol, la Mare de Déu de les Virtuts, pren
enguany un caràcter especial. Aquest serà el primer acte festiu, popular i en aquest
cas religiós que celebrarem a l’Albiol després de la pandèmia. 
 
Certament algunes coses han canviat aquests últims mesos a causa d’una situació
nova i desconeguda que ens ha sorprés a totes i a tots. Ara bé, la nostra és una
societat madura, arrelada, amb valors, amb conviccions i on la tradició hi té un pes
important. 
Tan se val si un té creences religioses o si, simplement, vol participar en un acte
festiu en que molta gent de l’Albiol, en les primeres setmanes d’estiu, es retroba. 
 
Cadascú, íntimament, coneix i sap quines són les seves motivacions, ara bé, el que és
segur és que enguany tots i totes compartirem el goig de retrobar-nos amb amistats,
veïns, familiars… Haurem de guardar la distància i usar mascareta, sí, però junts
seguirem la tradició, en aquest cas de les Virtuts, que és, sens dubte, un dels trets
identificatius del nostre municipi. 
 
Vull, com alcalde, convidar-vos a participar de la festa. Serà en un format diferent,
serà amb prudència i amb precaució, serà d’una forma austera i mesurada, però el
que realment importa és que serà. És que hi serem. És que ho celebrarem. Això és el
que importa. 
 
Veniu a les Virtuts, participeu-hi i, entre totes i tots fem d’aquest dia un motiu
d’alegria i participació tot gaudint de la nostra història i de l’Albiol!!
 
Ens veiem a les Virtuts!!
Mario Cortés Ayén
Alcalde

A les 21:00h  a l'Església Parroquial  de Sant Miquel, celebració
de l’eucaristia, rosari de torxes i benedicció del terme.
 
Seguidament, a l’exterior del   restaurant de l’Albiol, sopar
informal, amenitzat per Laia Masdeu a la veu i violí i Marc
Torres al piano.

NOTA: l’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar o modificar  actes d’aquest
programa si per causes alienes a la seva voluntat fos necessari.


