
Ajuntament de l’Albi

2022
Del 13 al 15 de maig



Anna Feliu Moragues

Alcaldessa de la Vila de L’Albi

Si el món fos escrit en llapis,
podria esborrar la lletra
que vol ferir;
podria esborrar mentides
que no cal dir;
n'esborraria l'enveja
que porta mals;
n'esborraria grandeses
de mèrits fals...
Però és escrit en tinta
de mal color:
el color brut de la guerra
i del dolor.
Qui voldria escriure un nou món
més just i net?
Potser que tu i jo ho provéssim,
ben valents, lletra per lletra,
des del nostre raconet...

Joana Raspall

Estimats albinencs i albinenques, 

Ja som al maig, a la festa major de sant Isidre. Aquest any en un context
millor pel que fa la pandèmia, però amb una guerra que no ens pot deixar
indiferents. Malgrat tot, el sol il·lumina amb esplendor, les plantes es
revifen, les flors esclaten, els insectes pul·lulen pels camps... malgrat tot,
la primavera ha tornat i nosaltres que podem l’hem de gaudir.

Aquest any sí, aquest any que podem, sortim i gaudim de la Festa Major!



Divendres, dia 13 de maig
 A les 21:00 h. SOPAR POPULAR I BARRA, a
càrrec del Club de Patinatge de l’Albi i a
continuació FESTA I KARAOKE AMB DJ’s
locals

Dissabte, dia 14  de maig
 A les 9:00 h. al pati de les escoles, esmorzar a càrrec de 

l'Associació Amics de les Bitlles, per tots els participants, 
i seguidament TIRADA DE BITLLES

 A les 11:00 h, GIMCANA per  a  nens  i  nenes  de  7  a  12 
anys  pels  carrers  del  municipi.  Inici des  de  la  plaça 
Homenatge  a  la  Vellesa.  Inscripcions  a
l’ajuntament,  fins  el dia 12 de  maig. 

Organitza: 

 Davant del poliesportiu, atraccions per als nens i nenes

 A les 17:00 h. fins a les 20:00 h.
INFLABLES HUMOR AMARILLO al
camp de futbol

Entrepà:

 Llonganissa o cansalada  a la 
brasa ........................................  4,00 €

 Fuet o formatge ....................... 3,50 €

Venda de tiquets a l’ajuntament fins el dia 11 de maig



A les 18:00 h. Concert  al  poliesportiu  amb  el 
GRUP ORQUESTRAL CAFÈ TRIO

 A les 19:30 h  Ball amb el mateix grup

Diumenge, dia 15  de maig

VENDA DE LLOTGES PREU ÚNIC:  10 € 

• Els interessats les podran adquirir el dimecres, dia 11 de maig,
de 10 a 13 hores i de 17 a 19 hores.

• Les llotges s’adquiriran per rigorós ordre de venda, primer les
26 de baix i la resta de dalt.

• Si es comunica en el mateix moment, se’ls hi reservarà per les
festes d’agost, efectuant-se un nou sorteig.

La comissió de festes es reserva el dret de modificar el programa.

Davant del Poliesportiu, atraccions per als nens i nenes

A les 12:30  h. Ofici de Festa Major a l’Església  Parroquial

A partir de les 00:30 h. i fins a la matinada, 
actuació musical amb  DJ TASIES

 A les 19:30 h. a les  22:00 h. Ball de tarda, al poliesportiu, 
GRUP ORQUESTRAL  

Vine a fer el vermut !!! 

VERMUT MUSICAL, gratuït, a
partir de les 13:00 h, a la
Plaça Homenatge a la Vellesa


