
L’ALBI   

2022

Activitats mes de juliol – agost i  
Festa Major



L’Ajuntament de L’Albi 
us desitja a tots una 

molt bona 
Festa Major!

L’organització es reserva en qualsevol moment el dret 
d'alterar o modificar el programa.



20.00 h Al Castell, presentació del nou poemari de
l’escriptor cervianenc Enric Gorgues Farré “POLSIMS
DE VIDA”. Presentarà l’acte Anna Rufié.

Amb la participació de rapsodes. Marta Flotats, amb
passos de dansa i Marc Mateu a la guitarra. Es
podran adquirir exemplars del poemari al preu de 18
€ que l’autor signarà.

Dissabte, 23 de juliol 

Dijous, 28 de juliol 

20.00 h Al castell, Xerrada “Economia
i futur”, a càrrec del Sr. Joan Canadell
i Bruguera. Enginyer Industrial, Màster
en Màrqueting i distribució comercial.
Expresident de la Cambra de Comerç
de Barcelona i actualment diputat al
Parlament.



20.00 h Al castell, Xerrada “La Intel·ligència
Artificial, el Big Data i altres tecnologies d'avui...
què són i per a què ens poden servir?”, a càrrec del
Sr. Joan Lluís Mas Albaigès, de cal Xanquet. Casat i
pare de dos fills, enginyer de Telecomunicacions, va
treballar 10 anys a l'Agència Espacial Europea, a
Holanda. Actualment, treballa a Eurecat, el Centre
Tecnològic de Catalunya on és el director de la Divisió
de Tecnologies Digitals i es dedica a la Intel·ligència
artificial, la ciberseguretat, el big data.

Dissabte, 30 de juliol 

09.00 h Al circuït Dirt Track, RECORREGUT DE CAÇA

Organitza: Societat de caçadors



10.00 h Arranquem la Festa Major amb una
GIMCANA LUDICO ESPORTIVA al pati de l’escola.
Durada aproximada de 3 hores. Per a participants de 3
a 16 anys. Cal apuntar-se a l’Ajuntament fins el dia 28
de juliol.

12.00 h Repic de campanes

21.45 h  Al pati de les escoles  SOPAR POPULAR 

Dijous, 4 d’agost

SOPAR POPULAR DE FESTA MAJOR

Entreteniments
Entrepà de llonganissa a la brasa

Gelat
Vi, aigua, gasosa

Cafè i gotes  

Preu: 7 €                 

Compra de tiquets abans del dimecres, 27 de juliol a 
l’ajuntament i cal que us apunteu per colles amb el 
mateix nom
A partir del dia 27 de juliol, si hi ha lloc disponible, els 
tiquets seran a  8 €



22.30 h Al pati de les escoles  PREGÓ DE FESTES  a 
càrrec de la senyora CONSOL AMORÓS FARRÉ, de cal 
Flari

23.00 h Al pati de les escoles Festa-Concert 
CATALUNYA

Divendres, 5 d’agost 

Comencem el dia fent esport, a peu o en bicicleta, el
recorregut serà el mateix, uns 8 km. Tria la teva opció:

09.00h CAMINADA POPULAR amb el Ramon Miró que
enguany visitarem, des de fora, el Pou de gel tant per als
que hi vagin a peu com en bicicleta. Sortida des del pati de
les escoles



En arribar, l’ajuntament s’obsequiarà els participants que
s’hagin inscrit amb entrepans i refrescos.

Cal  inscriure’s  a l’Ajuntament abans del divendres 29 
juliol

20.00 h Al castell “Es torna a fer vi a l’Albi”
Esteu convidats a la presentació de Sacura vins. Un nou
projecte de vins ecològics i naturals de les darreres vinyes
que queden a l’Albi, als clots.
Hem començat per fer dos vins. Si us ve de gust esteu
tots convidats!
Els podeu venir a tastar i conèixer el projecte de prop.
Entrada gratuïta. Cal reserva prèvia. Places limitades.

ATRACCIONS gratuïtes
durant tota la tarda al
costat del CASAL

09.30 h PEDALADA POPULAR organitzada pel Club
de Ciclistes de L’Albi. Sortida des del pati de les
escoles

Organitza: Club de Ciclistes de L’Albi i Amics de les
Belles Arts



22.00h XVIII è SOPAR DEL JOVENT al recinte de les piscines

00.00h CORREFOCS i BATUCADA amb el grup de diables 
ELS ROJOS DE JUNDA

Acompanyats per la Batucada, es sortirà del darrere del 
poliesportiu

01.00h Nit jove amb el GRUP DE VERSIONS LA SELVA 
BAND al poliesportiu 

Tot seguit,  DISCOMÒBIL amb 

DJ SERGI DOMENE fins la matinada



D’11.00 h a 14.00 h  Al camp d’esports INFLABLES  
XTREM RACE

17.30h  Al casal, XV TROBADA  DE GEGANTS I 
GRALLERS 

18.00h LA TROPA DEL CARGOL convida tothom a la
cercavila que sortirà des del casal i recorrerà diversos
carrers del poble

20.00h Al poliesportiu BALL DE TARDA
amb l'orquestra  AQUARIUM

Dissabte, 6 d’agost



00.30 h  Al pavelló Nit Jove amb el  
grup de versions, COVERSIONS

De 12.00 a 14.00 h i de 17.00 a 19.00 h, al recinte de 
les piscines PARC AQUÀTIC

Diumenge, 7 d’agost 

02.30 h  Al pavelló Nit Jove amb,  

DJ MONCHO

i

DJ RICO



12.00h  Al portal dels Aubins FESTA DE L’ESCUMA, per 
a tothom! 

Es recomana portar banyador, 
ulleres d’aigua i xancletes

Dilluns, 8 d’agost

13.00h OFICI SOLEMNE a l’Ermita

18.00h Al pavelló especial CONCERT-ESPECTACLE
amb l’orquestra SWING LATINO

20:00h  BALL de tarda amb la mateixa orquestra 

9.00h  Al pati de les escoles  TIRADA DE BITLLES LOCAL

Els Amics de les Bitlles oferiran esmorzar als participants.



La compra d’entrades caldrà fer-la a la taquilla
del casal.

ES PREGA PUNTUALITAT!!!

22.00h  Una colla de jovent del poble organitza la 
tretzena edició del:

GRAN  ESCALA  EN  HI-FI



Altres actes mes d’agost  
 Dimecres, 10: CAMINADA I BANY NOCTURN, a

les 20.45 h punt de trobada davant l’Ajuntament.
NIT SOTA LES ESTRELLES, de la mà del filòleg,
escriptor i amant de l’astronomia Sr. Adolf Boldú
coneixerem i gaudirem del cel nocturn tot mirant els
estels. Es prega puntualitat. Recordeu de portar la
llanterna.
Cal apuntar-se a l’ajuntament fins el dia 4 d’agost.
Preu: 1 €. Entrepà a escollir i aigua.
Col·labora: Ramon Miró i Amics de les Belles Arts

 Dijous, 11: A les 21.30 h TIRADA DE BITLLES
JOVE, al Local de les bitlles. Col·labora Club de Bitlles

 Divendres, 12: VISITA NOCTURNA pel poble a les
22.30 h, trobada davant de l’Església descobrirem els
racons més emblemàtics del Casc Antic que formen el
municipi de l’Albi, amb una visita guiada nocturna de
la mà del Ramon Miró.
Col·labora: Ramon Miró i Amics de les Belles Arts

 Dilluns, 15: CINEMA A LA FRESCA a les 22.30 h
al pati de les escoles projecció de la pel·lícula
“ALCARRÀS”. El film, dirigit per Carla Simón, va fer
història al 72è Festival Internacional de Cinema de
Berlín, i va esdevenir el primer film català a guanyar
l’Os d’Or, el premi més important del certamen. En el
discurs de lliurament del guardó, la directora va
dedicar el film a les “petites famílies d’agricultors que
treballen la terra cada dia perquè que les fruites
arribin als nostres plats”.



 Dimecres, 17 :  Al castell a les 20.00 h 
SHOW COOKING a càrrec del xef Alfons 
Salvadó del restaurant Ca la Margarida, 
que ens confeccionarà una recepta de 
cuina que podrem degustar.  
(places limitades) preu: 1 €

 Divendres, 19 :  Al castell a les 20.00  hores 
Presentació de productes de l'Apotecari amb 
TAST/MARIDATGE D’ARRELS DE RETRASSIA
Cal comprar el tiquet a l’ajuntament 
(places  limitades)  preu: 1 €

 Dissabte, 20 : A les 20.00 h al Castell TAST DE VINS 
NATURALS del Celler Cal Teixidor.  Podreu introduir-
vos al món dels vins naturals de la  mà del Celler Cal 
Teixidor, tastant 4 varietats autòctones del  Penedès. 
Cal comprar el tiquet a l’ajuntament
(places  limitades) preu: 1 €



TOTES LES LLOTGES 20 €

La venda de llotges es farà única i exclusivament el
dilluns, dia 25 de juliol, de 10 h a 12 h i de 17 h a
18 h. Gràcies per la vostra col·laboració.

Es recorda que aquelles persones que van reservar
la llotja per la Festa Major de Sant Isidre d’aquest
any tindran preferència per adquirir-ne una, sempre
i quan efectuïn el pagament dins del dia assenyalat
per fer-ho.

 Dimarts,  30: BANC DE SANG de les 18.00 h a les 
22.00 h. al pavelló 

Al Castell EXPOSICIÓ DE PINTURA, a càrrec de Rosa
Vadrí de Reus. Pintura a l’Oli i tècniques mixtes, de
temàtica rural i natural.

 Dissabte 20 d’agost:
de 19.00 h a les 21.30 h

 Diumenge 21 d’agost:
de 11.00 h a 14.00 h
i de 19.00 h a 21.00 h

Exposició de pintura



Comissió de Festes 
i Consell d’Entitats

Ajuntament de l’Albi


