
A les 15.00 h, al Pavelló Poliesportiu

Menú: 

Per picar i compartir: caragols, patates i olives

Fideuà, feta al mateix lloc

Gelat

Pa, vi, aigua, cafè i gotes

Preu adults:  12,50 €

Preu fins a 12 anys :  10 €

Cal comprar els tiquets a l’Ajuntament, fins 
divendres dia 24 de març.

Ajuntament de l’Albi



Programa de la Fira dels Caragols-FirAlbi

A partir de les 09.00 h, esmorzar de Fira i barra
durant tota la jornada, a càrrec del Club de patinatge.

A partir de les 09.30h inici de la Fira al Nucli Antic.

11.15h Inauguració de la Fira a càrrec de Carme
Ruscalleda a la plaça de la Vellesa.
Parades de tot tipus, productes artesanals i de
proximitat.

11.30h Xerrada a càrrec de Carme Ruscalleda sobre els
Caragols i les seves receptes al carrer del Call.

A partir de les 12.00h degustació de tapes de caragols al
Portal. Hi haurà tapes de caragols fets amb la recepta
de la Carme Ruscalleda elaborats per Roger Bernat i
Joel Moragues i els caragols a la gormanda fets per la
Federació de Colles de l’Aplec del Caragol de Lleida,
les tapes aniran acompanyades de pa i vi.

L’Ajuntament i la FECOLL destinaran la recaptació dels
diners a l’Associació de Belles Arts per a la rehabilitació de
la Font Quadrada, malmesa després dels aiguats.

A les 13.00 h Benedicció de Rams a la Plaça de 
l’Església i Ofici.

Les persones que ho desitgin, per tal de passejar amb més 
comoditat per la fira, podran deixar les palmes i palmons a 
la planta baixa de l’Ajuntament.

A partir de les 11h portes obertes a l’Exposició de
ampolles de colònia del Ramon durant tot el
matí.

Cercavila a càrrec de la xaranga BSUMETA de
Lleida durant el matí per la zona de la fira.

Durant el matí hi haurà inflables al Portal.


