
FESTA MAJOR
SANT MIQUEL

L’ALBIOL

2017
Dies 29 i 30 de setembre 

i 1 d’octubre

AJUNTAMENT 
DE L’ALBIOL

Amb la col·laboració de:

Diputació de Tarragona
Associació Alveolus
Júlia Fortuny
Museu de Valls
Ferreteria Ferreproxim de la Selva del Camp

MERCAT-FIRA de Productes de la Terra de l’Albiol.
A partir del 8 d’octubre, el 2n diumenge de cada mes, 

productes artesans, ecològics i de qualitat km o
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UNA FESTA MAJOR 
PER COMPARTIR
   Us presentem el programa de la Festa Major de Sant Miquel 
amb tot un seguit d’activitats per a grans i petits que tenen 
per objectiu homenatjar el nostre patró i gaudir plegats dels 
carrers i places del poble, passar una bona estona amb la 
família, els veïns i els amics, i teixir una xarxa de complicitats 
que ens fan sentir orgullosos del poble que tenim. 

   La Festa Major és un moment en què es manifesta la il·lusió 
compartida perquè el municipi de l’Albiol avanci i preservi les 
qualitats de tranquil·litat i benestar que ofereix a tots els veïns 
i veïnes. Mantenir i millorar aquestes qualitats és l’objectiu 
de tot l’equip de govern, i per això treballem amb entusiasme 
dia a dia en tots els àmbits de gestió. Avui el protagonisme és 
per a la Festa Major, i la participació de tots vosaltres en els 
actes programats faran més gran i millor aquesta la vostra 
Festa i el poble de tots. Una festa i un poble per compartir.

Molt bona Festa Major de Sant Miquel!

Lídia Guerrero, alcaldessa, i tot l’equip de govern municipal

11:00h Sortida “Arran de casa” per conèixer l’entorn natural del    
 municipi de l’Albiol, a càrrec de Montserrat Puig Martí, llicenciada  
 en Educació Física, Periodisme, Màster en  Periodisme de Viatges
  i autora de la guia “Baix Camp 17 excursions a peu”. L’itinerari, 
 apte per a tots els públics i amb una durada aproximada de dues   
 hores, cerca gaudir del nostre terme a un ritme pausat mentre   
 trepitgem el privilegiat entorn que ens envolta. S’aconsella 
 portar roba i calçat còmode. 
 Lloc de sortida: l’Ajuntament.

De 10:00h a 14:00h i de 16:00h a 19:00h 
 Pels carrers de l’Albiol: Mercat artesà 
 Tallers per a grans i petits de cistelleria, marqueteria, ceràmica,
  monedes, vidre...
 Parades esotèriques (lectures de tarot, pedres ... )
 2a Trobada de cotxes antics (fins a les 14h)
 A l’Alberg: Exposició del quadre “La processó del Albiol” del pintor 
 Francesc Galofré i Oller, i  “Les quatre estacions a l’Albiol”, 
 exposició de les obres guanyadores del concurs de pintura ràpida 
11:00h Pels carrers del poble: 
 Ball de bastons, adults i petits de la Selva del Camp 
 (Coordinadora La Polaina)
12:00h a l’església de Sant Miquel: Recital de piano 
 “Del classicisme vienès a l’impressionisme francès” 
 a càrrec de Júlia Fortuny
13:00h Al mirador: Sardanes a càrrec de la Cobla de Tarragona
17:00h A la plaça de la Font: Castellers d’Alcover i Castellers de la Il·lusió 
18:30h A la carpa:  Xocolatada popular a càrrec de l’Ajuntament
20:30h Als carrers del nucli històric: Obra de teatre “Les bruixes de l’Albiol”
  (1a i 2a part) amb beguda Sukilen
22:00h A la carpa: Sopar popular 
 (amanida de tomàquet, ceba, olives negres i formatge fresc; 
 graellada de carn amb broqueta de carn, llonganissa, cansalada, 
 pa torrat, guarnició amb patata, pebrot, tomaca escalivat, all i oli; 
 postres, vi, gasosa, aigua i cafè) 
 Preu per persona: 10€
 Venda de tiquets a les Oficines municipals 
 (tel 977 846 160; correu electrònic ajuntament@albiol.cat 
 Sra. Cristina) i a la  Ferreteria Ferreproxim 
 (avda. Puig i Ferreter, 8 de la Selva del Camp)
23:00h A la carpa: Bingo
23:30h A la carpa: 
 Ball popular a càrrec del “Trio Paradise”

A Masies Catalanes:
De 10:00h a 13:00h 
 A la pista esportiva: Rocòdrom i way-pai

A l’Albiol:
09:00h A la plaça dels Escacs: Cursa Lliga Tarragona (Trail)
De 10:00h a 14:00h Pels carres del poble: Inflables
 Taller gratuït “Un món sostenible”, per a tots els públics a 
 càrrec de Polièdric. El taller es basa en el principi de les “3R” 
 –reduir, reutilitzar i reciclar. Comptarà amb jocs per transformar 
 alguns dels residus en objectes de nou ús.
 Mercat artesà
 A l’Alberg: Exposició del quadre “La processó del Albiol” del
  pintor Francesc Galofré i Oller, i  “Les quatre estacions a l’Albiol”,  
 exposició de les obres guanyadores del concurs de pintura ràpida
11:00h Al local de l’ADF: VI Jornades Alveolus  sobre “Salut 
 mediambiental – la nostra salut” 
12:15h Pels carrers del poble: Batucada a càrrec de Tympanum
De 12:45h a 13:45h Animació al carrer amb pallassos
13:45h A la plaça dels Escacs:  Lliurament dels premis de la Cursa Lliga
  Tarragona 
15:00h A la carpa: Paella popular (Amanida variada, paella de marisc, 
 postres, pa, vi, gasosa, aigua i cafè ). Preu per persona:10€
 Venda de tiquets a les Oficines municipals (tel 977 846 160; 
 correu electrònic ajuntament@albiol.cat.Sra. Cristina) i a 
 la  Ferreteria Ferreproxim (avda. Puig i Ferreter, 8 de la Selva del  
 Camp)
De 16:00h a 18:00h A la carpa:  “Cants a la terra”, cançons líriques de 
 sempre amb la soprano Miracle Seguí i el baríton Miguel Font. 
 A la mitja part, l’Ajuntament obsequiarà amb una copa de cava
  com a cloenda de la Festa Major de Sant Miquel 2017.

L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar o modificar els actes d’aquest 
programa si per causes alienes a la seva voluntat fos necessari.

 
 

Actes previs

DIUMENGE, 24 DE SETEMBRE

12:00h Missa en honor del patró Sant Miquel, amb ofrena de productes
  de la terra oberta a tothom que desitgi participar.
13:00h Vermut popular al Restaurant de l’Albiol
18:30h Pregó a càrrec de la Sra. Justina Esquerdo de López, 
 actualment la dona més gran del municipi. Nascuda al 1929, 
 s’empadrona a l’Albiol en 1949 i en 1957 compra el Mas Nou.
19:30h a l’Alberg: Exposició del quadre “La processó del Albiol” del 
 pintor Francesc Galofré i Oller (Valls, 1865-Barcelona, 1942. 
 Pintor d’història i d’anècdota de gènere, entre altres obres va 
 pintar l’enorme escena “Cristòfol Colom rebut pels Reis 
 Catòlics”, que decora el Saló de Sant Jordi del Palau de la 
 Generalitat.)
19:30h a l’Alberg: “Les quatre estacions a l’Albiol”. Obertura de 
 l’exposició dels quadres guanyadors del concurs pintura 
 ràpida. 
21:00h Encesa del castell 

Actes de Festa Major

DIVENDRES, 29 DE SETEMBRE

DISSABTE, 30 DE SETEMBRE DIUMENGE 1 D’OCTUBRE


