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Comunicat de l'Associaci6 Cultural i Recreativa Els Pagesos:

Benvolguts/des,
Com ja sabeu estem a les portes d'una de les cites m6s importants que tenim a la ciutat de Lleida
i especialment a la nostra estimada Horta, Ia Festivitat dels Tres Tombs de Sant Antoni Abat..

Com b6 sabreu, 6s un any excepcional que ha afectat en tot all6 que feiem habitualment, per

aquest motiu, sentint-ho molt i seguint les instruccions de la Resoluci6/1/2021 de 4 de gener
i seguint sempre les indicacions de les autoritats sanitaries, ens hem vist obligats a suspendre

tots els actes presencials que organitzavem amb motiu de la celebraci6 de Sant Antoni Abat.

Tot i aixi no hem volgut deixar passar l'oportunitat d'editar la revista commemorativa de la
80ena edici6, amb diversos articles d'opini6, fotografies d'edicions passades, etc.

Pels que estan m6s al dia amb les xarxes socials, tenim programat un concurs de fotografies
relacionades amb edicions passades de la Festivitat de Sant Antoni (veureu les bases a l'interior

de la revista) entre tots els participants es sortejaran diversos regals.
El dia 17, a trav6s de la xarxa social Facebook, ( ACR Els Pagesos ) es podra seguir en directe la
missa en Honor a Sant Antoni i seguidament el Preg6 i lliurament dels Premis Horta de Lleida.

No hi haura la benedicci6 d'animals, per tal d'evitar aglomeracions .
Als forns de la ciutat es podra adquirir el dole tipic d'aquesta festivitat; Ia Ferradura de Sant

Antoni

Sabem que no sera com els altres anys, per6 el m6s important 6s garantir la salut de tothom!,

per6 b6, hem de ser optimistes, esperem que amb la vacunaci6, que ja ha comencat, i amb
l'ajuda de Sant Antoni, el proper any 2022 tot hagi tornat a la normalitat hi puguem tornar a fer

festa gran i
Moltes Gracies
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