
III Concert de Nadal de 
Les Aspres del Montsec
 

 

 

D I U M E N G E ,  1 6  D E  D E S E M B R E  D E  2 0 1 8
M O N E S T I R  D E  L E S  A V E L L A N E S  

 

 

17:00 h.  HORA DEL CONTE
"Els calaixos i el cel" amb Ada Cusidó

18:00 h.  CONCERT
Cor d'alumnes de les escoles ZER Montsec
Coral Vitàlia 
Coral Maristes Montserrat

19:30 h. TORRONADA 
 Torrons i Mel Alemany
 Vi del Celler Montsec

ACTIVITATS SOLIDÀRIES AMB LA MARATÓ 2018 

Organitza i col·labora

Entrada gratuïta 



PRESENTACIÓ 
El Concert de Nadal de Les Aspres del Montsec, va néixer fa dos anys 
amb la voluntat de ser un punt de trobada de tots els que ens sentim 
part dels pobles que formen la comarca natural de Les Aspres del 
Montsec. 
 
Un dels objectius d'aquest concert és donar la benvinguda al Nadal en 
família i de forma fraternal entre tots els que ens estimem i 
compartim aquest territori. 
Per altra banda el concert de Nadal també ha esdevingut un concert 
solidari, formant part de les activitats en favor de La Marató de TV3. 
 
Aquest 2018 La Marató està dedicada al càncer. Una malaltia que és la 
primera causa de mort a Catalunya i que malauradament a tots ens 
afecta molt d'aprop. Per aquest motiu ens sumem a aquesta causa 
solidària, perquè cal seguir investigant per millorar la cura d'aquesta 
malaltia.
 
Enguany hem ampliat la proposta d'activitats, a l'entorn del concert, i 
ho fem amb el següent programa: 
 
A les 17:00 h, obrim la jornada amb una activitat per a petits i grans. 
l'Hora del Conte amb "Els calaixos i el cel" a càrrec de l'artista Ada 
Cusidó.
A les 18:00 h, a l'església del Monestir, concert amb les corals 
Maristes Montserrat, Vitàlia i la col·laboració especial del Cor 
d'Alumnes de les escoles ZER Montsec. Aquest acte a més comptarà 
amb la participació de testimonis que han patit o pateixen la malaltia 
del càncer. 
 
Un any més, volem acabar l'acte amb la Torronada popular, com a 
forma tradicional de viure les festes de Nadal a casa nostra. Un final 
de festa  que és possible gràcies a la col·laboració de Torrons i Mel 
Alemany d'Os de Balaguer i al Celler Montsec d'Artesa de Segre. 
 
 
 
                                    Vine al Monestir de les Avellanes i dona la benvinguda 
                                      al Nadal solidàriament i en família. Us hi esperem!



PROGRAMA
17:00h. a l'antic refectori dels monjos
Hora del conte "Els calaixos i el cel" a càrrec d'Ada Cusidó 

18:00 h. a l'església 
Concert amb: 
Cor d'alumnes escoles ZER Montsec, dirigit per Judit Sorribes
Coral Vitàlia, dirigida per Abigaïl Garcia i Francesc Teixidó a l'orgue
Coral Maristes Montserrat, dirigida per Gerard Riu  
 
Amb la participació especial de testimonis que han patit i superat la 
malaltia del càncer: 
 
Programa del concert:

 
Cor d'alumnes ZER Montsec

   Fum, fum, fum
   Les joguines molt cansandes

   El noi de la mare
   A betlem me'n vull anar

 
Coral Vitàlia

    Ha nascut el Déu infant
    Els àngels allà a la Glòria

    Nadala mallorquina 
 

Coral Maristes Montserrat
    On suuri sun rantas autius

    Allá va un encobijado
    Blessing

    Yesterday
    Rondel

    Look at the world
 

Cant comú 
    Santa nit

    La pastora caterina

19:30 h. al refectori dels monjos
TORRONADA per a tothom, gentilesa de Torrons i Mel Alemany, 
Celler Montsec i Monestir de les Avellanes. 

Durant tot el concert hi haurà una bústia on dipositar 
els donatius per a La Marató de TV3 2018



Diumenge, 16 de desembre
Hora del conte: 17:00 h.

 Concert: 18:00 h. 
Torronada: 19:30 h. 

Monestir de les Avellanes 
Entrada gratuïta. Tothom hi és convidat!.

ORGANITZA I COL·LABORA

SANTA NIT
Santa nit, plàcida nit,

els pastorets han sentit,
l'al·leluia, que els àngels, cantant,

en el món han estat escampant:
El Messies és nat, el Messies és nat.

 
Santa nit, plàcida nit,

ja està tot adormit,
vetlla sols en la cambra bressant,
dolça mare que al nen va cantant:

dorm en pau i repòs, dorm en pau i repòs.
 

Santa nit, plàcida nit,
el Jesús tan petit,

és el Déu, Ser suprem poderós,
en humil petitesa reclòs,

per l'home redimir, per l'home redimir.

LA PASTORA CATERINA
La pastora Caterina 

per present li va donar 
tres taronges de la Xina 
i el pessebre va enramar.

 
Ara pastors, anem junts 

cap el Portal, que n'és nat 
un infant com una estrella, 

que a mi ja em té el cor robat.
Antón tiro-liro-liro; 
Antón tiro-liro-là. 
Jesús al pessebre 
anem-lo a adorar. 

 
Oh bon pastors, jo diria 

que en el Portal de Betlem, 
prop de Jesús i Maria 

sembla que al cel ja siguem. 
 

Amb Sant Josep va Maria, 
ella cavalca el burret 

i entre moixaines abriga 
el seu Jesús que té fred.

 


