Divendres 22
17h Romeria amb cotxe de la imatge de la Mare de Déu de l’Aldea pels masos de

l’Hostal.
20,30h A la parròquia de sant Josep, celebració comunitària de la penitència.
21,30h Processó de la Mare de Déu acompanyada per les pubilles i pubilletes

dels dos anys que visquin en el sector d’avui, i per tots els feligresos amb fanalets
de colors, per recórrer el 8è sector del poble resant el rosari. Es preparà un Altar
per posar la Mare de Déu i beneir aquest sector. En arribar a l’Església 8è dia de
la novena i predicació.

Dissabte 23
17h Missa a la parròquia de sant Josep.
17,30h Tornada en cotxes de la Mare de Déu a l’Ermita. Es passarà pel raval de

sant Josep on es prepararà un Altar per posar la imatge i es beneirà el raval. En
arribar a l’Ermita, darrer dia de la novena.
18,15h Inauguració de la nova il·luminació de l’Altar Major de l’Ermita.
18,30h Benedicció del nens i els passarem pel “manto” de la Mare de Déu.
19,00h Imposició de mocadors i lliurament de la Novena de la Mare de Déu de

l’Aldea als nous confrares. Acte seguit imposició de les bandes a les pubilles i als
hereus.
19,30h Conferència “La cultura cristiana i el món contemporani”, sr. Antoni Puig-

verd. Escriptor i articulista. Columnista de “la Vanguardia”.
21,30h Sopar. Ball patrocinat per l’Excm. Ajuntament de l’Aldea.
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Diumenge 24 de maig
Festa de la Mare de Déu de l’Aldea
12h Missa Major presidida pel Bisbe de Tortosa, Mons. Enrique Benavent.
13h Processó amb la venerada imatge de la nostra Patrona.
13,30h Concert de la Coral “Verge dels Prats”.
14h El sr. Bisbe beneirà els taulellets amb la imatge de la Mare de Déu de l’Aldea

a la plaça de bous.
14h Concurs de paelles.
17h Bous de la ramaderia “Germán Vidal Segarra”, patrocinats per l’Excm. Ajun-

tament de l’Aldea.
22h Sopar.
23h. Bou embolat patrocinat per l’Excm. Ajuntament de l’Aldea.

Dilluns 25 de maig
Festa dels agricultors i arrossers
12h Missa de la Mare de Déu en sufragi de tots els confrares difunts, presidida pel

Bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova. Besamans a la nostra Patrona. Es sortejarà
una imatge de la Mare de Déu entre els confrares.
17h. Bous de la ramaderia “Hilario Príncep” patrocinats per l’Excm. Ajuntament

de l’Aldea.

La cantina i el menjador estaran oberts totes les festes. Per reservar taula al menjador cal
trucar al 977 452 049 o 977 450 445. S’ha de fer amb antelació. Per cobrir les despeses es
farà un sorteig. Agraïm l’ajuda a tots els qui fan possible les nostres festes.
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