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La Festa d’Estiu, un moment per compartir
La Festa d’Estiu que celebrem a Masies Catalanes des de fa una bona 
colla d’anys és un moment esperat per molts albiolencs i albiolenques, 

i especialment pels més petits de la casa, que es diverteixen amb les 
activitats que s’hi organitzen, especialment pensades per a ells. 

Aquesta festa, just a l’inici de l’agost, el més vacacional per 
excel·lència al nostre país, és un moment únic per compartir entre veïns 

i veïnes espais d’esbarjo, de relació, de conversa, de bromes, al centre 
neuràlgic de Masies Catalanes: la Pista Poliesportiva.

La Pista és un espai del veïnat per al veïnat, ampli, agradable, enjardi-
nat i tranquil, amb amplitud i condicions adequades per celebrar una 

Festa d’Estiu com la que us proposem: senzilla però oberta a la partici-
pació de tothom i, sobretot, adreçada als nens i nenes i a les famílies.

L’Albiol i Masies Catalanes és un poble únic al Baix Camp, amb una 
qualitat de vida i un entorn natural envejable, que predisposa a la 

convivència tranquil·la i assossegada. Aquestes qualitats són, precisa-
ment, les que volem potenciar i fer visibles, perquè són i formen part 

del nostre tarannà. I volem compartir-les amb tothom. 

Per això la Festa d’Estiu és el moment ideal per a què tothom, de totes 
les edats, comparteixi, visqui i celebri el millor de Masies Catalanes.

Molt bona Festa d’Estiu a tots i a totes!

Lídia Guerrero, alcaldessa



La Festa que fem entre tots i totes

El primer cap de setmana d’agost, tots els albiolencs i albiolenques tenim una 
cita ineludible: la Festa d’Estiu. En el fantàstic espai de la Pista Poliesporti-
va de Masies Catalanes tindran lloc tots els actes previstos. Mereix especial 

atenció que el gruix de les activitats que hem preparat estan pensades sobre-
tot per als nens i nenes del poble i per a les famílies.

La Festa d’Estiu és, sobretot, una festa lúdica i per això els jocs i 
l’entreteniment són la part fonamental del programa, però sense oblidar el 

vessant cultural i educatiu. Així, hem organitzat tallers sobre reciclatge i tin-
drem una representació teatral amb una comèdia  que de ben segur ens farà 

passar una bona estona.

D’altra banda, el concurs de pintura infantil vol ser un reconeixement als 
nens i nenes del nostre poble que els agraden les arts plàstiques i que desco-
breixen a través de la pintura una nova forma de comunicació, que incentiva 
la seva creativitat, i una visió del món molt rica en matisos des dels seus ulls 

d’infant.

Per acabar, en nom de l’equip de govern, vull agrair especialment la 
col·laboració de totes les persones que fan possible la Festa, perquè hi parti-
cipen activament en alguna de les activitats o per la seva assistència als dife-
rents actes programats. En aquest sentit, cal fer esment de les aportacions de 
les persones que seran el jurat del concurs de pintura (Erina Serrano, Anna 
Melero, Cori Torroja, i Ismael Lozano), especialistes en diversos àmbits de 

les arts plàstiques, que segur que faran interessants aportacions al concurs.

A totes i a tots, gràcies per fer possible, un any més, la Festa d’Estiu!

Isabel González, regidora de Cultura i Festes



DIVENDRES 3 D’AGOST

Cinema a la fresCa
Pista Poliesportiva de Masies Catalanes
 
21.30 h “Guardianes de la Galaxia 2” 
Director: James Gunn. 
Sinopsi:Travessant els confins del cosmos, els Guardians han 
de lluitar per mantenir unida la seva nova família mentre 
desentranyen el misteri de la veritable filiació de Peter Quill.

23.30 h “Un italiano en Noruega” 
Director: Gennaro Nunziante. 
Sinopsi: Narra les peripècies d’un funcionari d’una administració 
provincial, amb quinze anys de servei, que es dedica a la rutinària 
però còmoda tasca d’expedir les llicències de caça i pesca. Viu 
feliç a casa dels seus pares, mimat per la seva mare, i amb una 
parella amb la qual no té intenció de casar-se ni tenir fills. 
Però el seu món s’esfondrà quan l’Estat decideixi eliminar les 
províncies. Abans d’acceptar una indemnització i buscar una 
altra feina, el protagonista accepta diversos trasllats a regions 
remotes d’Itàlia.



Totes les activitats tindran lloc a la Pista Poliesportiva 
de Masies Catalanes

Servei de Bar d’11:00 h fins 03:00 h

10:00 h fins 14:00 h Inflables d’aigua

11:00 h fins 13:00 h Taller “Reciclatge divertit” 
Fes-te una joguina amb materials reciclats i refresca’t 
divertint-te durant tot l’estiu!

12:00 h “La bona brossa”, activitat d’educació ambiental 
per la recollida selectiva dels residus, dirigida a nens de 3 a 10 
anys. A càrrec de SECOMSA

16:00 h fins 19:00 h  Inflables d’aigua

19:00 h Ensinistrament de gossos SOSCan
a càrrec de Victor Viclis 

21.30 h Sopar popular a la fresca 
Veure el menú i el preu a la pàgina d’informació

23:00 h Bingo popular

23:30 h Ball fins la matinada amb “Pepa’s Duet” 

DISSABTE 4 D’AGOST



DIUMENGE 5 D’AGOST

Totes les activitats tindran lloc a la Pista Poliesportiva de Masies 
Catalanes. Servei de Bar d’11:00 h fins 21:00 h

10:00 h fins 13:00 h  Jocs tradicionals amb 
aigua (bola d’aigua, la cadira... )

10:00 h fins 13:00 h  Concurs de pintura infantil 
3 categories 

13:30 h Lliurament premis concurs de pintura 

14:00 h fins 15:00 h Festa de l’escuma

15:00 h Dinar popular a la fresca 

18:00 h Teatre a la fresca 
a càrrec de la companyia Delta Teatre amb l’obra “La teua dona 
m’enganya”. Sinopsi: Es tracta d’una parella on l’home cansat de la 
seva dona i sense cap motiu per divorciar-se, prepara un pla per sortir 
ben lliurat de la desfeta, però la dona, esteticista diplomada, té una 
molt bona amiga que sospitant de les intencions d’ell, posa en marxa 
una trama per descobrir al traïdor, implicant a una clienta ingènua, un 
sastre gelós i un amic innocent…,o no tant. L’espectador haurà d’anar 
desgranant la història d’aquesta divertida comèdia.

19:00 h Pica pica popular fi de festa a càrrec de 
l’Ajuntament de l’Albiol.



Dinar popular a la fresca de diumenge 5 d’agost 
a càrrec de sergi Hurtado de “let’s go events”:
meló amb pernil, pollastre al cava, postres, pa, aigua, vi i gasosa
Preu del tiquet 12€. Es pot adquirir a les Oficines Municipals de Masies 
Catalanes fins el 31 juliol. 
(Stra. Cristina: telèfon 977 846 160 - ajuntament@albiol.cat)

Amb la col·laboració de:

informaCió 
sopar popular a la fresca de dissabte 4 d’agost a 
càrrec de sergi Hurtado de “let’s go events”:
amanida tíbia amb variants d’enciam, fruits secs, tonyina i formatge de 
cabra; sípia estofada amb mandonguilles; postes, pa, aigua, vi i gasosa.
Preu del tiquet 12€. Es pot adquirir a les Oficines Municipals de Masies 
Catalanes fins el 31 juliol. 
(Stra. Cristina: telèfon 977 846 160 - ajuntament@albiol.cat)

Bases del Concurs de pintura infantil 
del diumenge 5 d’agost “l’estiu a l’albiol”:
Hi haurà 3 categories: fins a 8 anys, de 8 a 14 anys i de 14 a 16 anys
Tema lliure. Tècnica i procediment lliure. A partir de les 10 h, a la Pista 
Poliesportiva de Masies Catalanes, es lliurarà el paper de dibuix als 
participants, que hauran de posar la resta de materials necessaris. 
A les 13 h com a màxim s’ha de lliurar el dibuix en el mateix lloc.

L’Ajuntament agraeix especialment la col·laboració de la Sra. Erina Serrano, la Sra. Anna 
Melero, la Sra. Cori Torroja i del Sr. Ismael Lozano com a membres del jurat del Concurs 
de pintura infantil, així com la col·laboració del Sr. Victor Viclis, ensinistrador de gossos.

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.



Tel.977 846 160 
www.albiol.cat

AJUNTAMENT 
DE L’ALBIOL

Des del Google Play o l’Apple Store cerca 
l’Albiol Informa i descarrega’t l’aplicació 
gratuïtament. Tota la informació municipal, 
al teu mòbil o tauleta

facebook.com/Ajuntament de l’Albiol

instagram.com/albiol_ajuntament


