
A les 14:30 h, al pavelló. 

Menú: 

Pastís de salmó amb llagostins (pastís farcit amb crema 
d’albergínia i samfaina, recobert de salmó fumat)

Cassola de tros amb caragols, feta al mateix lloc

Postres, pastís Sant Marcos

Pa, begudes i cafè     Preu: 16 €

Menú infantil:

Macarrons casolans

Nuggets de pollastre amb patates i ketchup

Postres (terrina de vainilla i xocolata)

i beguda  

Preu: 8 €

Cal comprar els tiquets a l’ajuntament, fins dilluns dia 
28 de març Ajuntament de l’Albi

Tallers gratuïts per a nens i nenes

•Taller d’escaiola

•Taller d'elaboració d'espelmes



Programa de la Fira dels Caragols-Firalbi
•A partir de les 08:00 h, esmorzar de Fira i
barra durant tota la jornada, a càrrec del
Club de patinatge

•A partir de les 10:00 h, inici de la fira, al
Casc Antic

•A les 11:30 h, a la Casa de la Vila recepció
de l’Hble. Sr. Jaume Giró Ribas, conseller
d’Economia i Hisenda de la Generalitat de
Catalunya.

• A les 12:00 h  Inauguració de fira

A continuació, inauguració d’una figura
artística en forma de caragol cedida per la
Federació de Colles Caragoleres de
Lleida.

• Parades de tot tipus, productes artesanals i de proximitat

•Exposició de botelles de colònia del Ramon, durant tot el matí

•De les 10:00 h a les 12:00 h portes obertes a l'ermita de Sant
Cosme i Sant Damià i al Castell de L'Albi, amb els Amics de les Belles
Arts

•Cercavila amb els grallers de L'Albi, la Tropa del Caragol

•Podreu consultar els emplaçaments de les diverses activitats al Punt
d'Informació de la Fira que estarà localitzat a la parada dels Amics de
les Belles Arts

•De les 12:00 h a les 14:00h,  Degustació  de  tapes
de caragols a la gormanta, a càrrec de Federació de
Colles de l’Aplec del Caragol de  Lleida.  La  recaptació 
anirà íntegrament  destinada a  l’associació de Belles Arts per la 
promoció del patrimoni local 

•De les 12:00 h a les 14:00 h, curses de caragols. 
Porta el teu caragol entrenat de  casa i alguna cosa 
que el motivi, aigua, enciam, i molta sort !!! 

Aquest any la Fira dels caragols estarà
apadrinada pel Sr. Postu, personatge emblemàtic

de les terres de Lleida,
dinamitzador solidari que amb
les seves aportacions
humorístiques i reivindicatives
ens amenitzarà la fira.

També podreu comprar els seus
productes solidaris com xapes,
tasses, etc


