
la BiblioAjuntament
de l’Aleixar 



netegem la riera 
dia: divendres 5 

lloc: la riera 

hora: 18:00 

Aquests dies hem redescobert la riera per 

poder passar una bona estona passejant  i 

jugant, però ens hem adonat que hi ha molts 

plàstics i ferralla que malmeten el medi i 

podrien causar un accident als més menuts.       

Des de “La Biblio” i junt amb “Friday for future L’Aleixar” per 

commemorar el dia mundial del medi ambient organitzem un 

“clean up day”. 

Consistirà en fer una batuda per 

netejar l’entorn de la riera. 

S’organitzaran grups i a cada grup 

se li assignarà una zona, guants i 

material per poder realitzar la 

tasca amb seguretat i respectant 

les distancies.  

Al finalitzar l’acte es lliurarà un 

detall als participants. Per facilitar 

l’organització serà preferible 

apuntar-se a l’ajuntament. 



IV Napet Pintxo 
Dia: Divendres dia 05/06 
Hora: A partir de les 19:30h 
Lloc: Comerços i bars del poble 
 
Tots els aleixarencs i aleixarenques coneixem el Napet Pintxo; després de 
tres edicions consecutives a la festa major de la Santíssima Trinitat sent un 
èxit, arriba la IV edició. Aquest, ha estat un any diferent, estrany i 
desconcertant; partint de què no ens podem reunir tots a la Plaça de la 
Vila i que, entre  
d’altres, hi ha persones que els ha afectat d’una manera més directe com 
són els nostres comerços de proximitat. Enguany el Napet Pintxo el duran 
a terme els bars i les botigues del poble. Una manera de seguir disfrutant 
de la iniciativa i ajudant els petits negocis que donen vida al poble.  
Recordem, tot i que hi podeu anar amb petits grups per gaudir amb els 
vostres de l’acte, intenteu no aglomerar-vos als llocs, i que quan hagueu 
consumit la vostra tapa canvieu d’establiment perquè els que vinguin 
després de vosaltres puguin gaudir-ho també. 
Tenim l’oportunitat de poder-ho celebrar! Siguem conscients, gaudim I 
xalem d’aquesta festa major! 
 

 

 



celebració de l’eucaristia en 

memòria de Sant Antoni de Pàdua. 

Dissabte 6 de juny, a 3/4 de 12. Parròquia de Sant Martí 

Acompanyarà els cants l’organista Jesús Moreno Ribot. 

Es venerarà la relíquia del Sant. 

 

 

La ruta de la trini 
Inici: Dissabte dia 6 a la Plaça de la Vila 
Hora: A partir de dissabte el matí i fins diumenge a la tarda 
Es podria dir que els carrers i racons del nostre petit poble no han estat mai 
tant trepitjats com aquest últim mes! Amb l’aixecament del confinament 
hem pogut gaudir i valorar la sort que tenim de viure aquí. Doncs bé, ara 
que us deveu conèixer fins l’última pedra de la riera, el temps exacte que hi 
ha d’aquí a Sant Blai i el número de branques que té el Pi Gros, us 
proposem anar a passejar amb una sèrie de reptes! 
En diversos punts del poble hi trobareu un paper imprès amb un Codi QR; 
per qui no ho sàpiga, els Codis QR són un tipus de codis de barres amb 
forma quadrada que poden ser llegits amb la càmera dels telèfons mòbils i 
que duen un missatge a dins (alguns telèfons requereixen d’una app per 
fer-ho). 
Us animem a desencriptar els nostres missatges durant el cap de setmana! 
És una activitat que es pot fer tant individual, com amb grup! Hi haurà un 
mapa a la plaça amb la localització de tots els codis. Animeu-vos a 
participar-hi!! 
(Demanem que porteu un paper i un bolígraf de casa, el podreu necessitar) 



ESPECTACLE 

 

Dia: dissabte 6 

Hora: 18:30 

Lloc: a la pista  

SOMRIURES NÒMADES és un projecte educatiu ple d’amor i vida. Alguns el 

defineixen com “una carícia a l’ànima”. Des de fa 5 anys recorre el planeta 

en un camió de bombers, el Dream Warrior, arribant a escoles llunyanes, 

zones carenciades, hospitals, presons i a qualsevol institució que ho 

desitgi. CIRCUS FAMILY ON THE ROAD, tota una família (pare, mare i tres 

fills) tots ells artistes que un dia van decidir viatjar pel món amb la seva 

autocaravana realitzant espectacles de circ allà on més ho necessiten. 

Recorren quilòmetres, repartint somriures!! 

Només poden assistir 200 persones com a màxim i separades 2 metres. 

L’entrada a l’espectacle consistirà en un intercanvi ( alguna cosa de 

menjar) Per motius logístics es demana que qui hi vulgui assistir s’apunti a 

l’ajuntament.  

 



Autocinema al Camp de Futbol de 

Sant Antoni 
 

Dia: Dissabte 06/06 

Hora: 22:00 

Lloc: Camp de Futbol de Sant Antoni 

Que ens hem de reinventar per poder celebrar un acte multitudinari, 

mantenint les distàncies en un lloc espaiós? Cap problema! Arriba la súper 

novetat de la Festa Major! 

Adaptant-nos als nous temps i aprofitant el súper camp de futbol que 

tenim, que enguany es quedarà sense celebrar el partit de futbol de joves 

vs veterans, hi hem trobat  una nova utilitat! 

Pugeu amb els vostres cotxes a gaudir d’una pel·lícula a l’aire lliure! No us 

ho podeu perdre! 

L’hora d’inici de la pel·lícula serà les 22:00, es pot pujar a partir de les 

21:30 i s’hauran de seguir les indicacions per aparcar. 

Hi haurà servei de barra. 

 

 



celebració de l’eucaristia en la 
solemnitat de la Sma.Trinitat. 
Diumenge 7 de juny, a 3/4 de 12 

Parròquia de Sant Martí 

Acompanyarà els cants l’organista Josep M Mas Bonet. 

Es beneirà l’aigua i es venerarà la relíquia de la Santa Fímbria del Salvador 

 

  

Vermut musical + libdub! 
Dia: Diumenge 07/06 
Hora: 12:30 
Si una cosa és evident, és que tots els napets i napetes som fans dels 
vermuts musicals! I com no podia ser d’una altre manera el diumenge de 
Festa Major no faltarà! Sonarà música per tot el poble per tal de que 
tothom pugui acompanyar el seu piscolabis a bon ritme! 
Ara que ens podem reunir, aprofiteu per celebrar-ho amb qui mes 
desitgeu! Les condicions tampoc ens permeten fer un vermut normal, 
però volem veure com ho celebreu; després de tants vermuts “solitaris” 
amb els de casa i veient els veïns de terrat en terrat, us volem veure 
ballar! Per això, a la hora del vermut passarem alguns responsables de la 
Colla amb el cotxe de l’ajuntament pels carrers a gravar-vos des dels 
balcons, garatges, davant de la porta de casa... Per fer un Lipdub; un vídeo 
musical per commemorar la festa major en el que tots sereu partícips!! 
Us hi animeu? (Els mes valents podeu preparar coreografia) 

 



Us desja una 
bona 

Festa M ajor !!


