
Benvolgudes i benvolguts,

Just començar la tardor l’Albiol es prepara per gaudir de la Festa Major de Sant Miquel. 
Com en anys anteriors, els actes tradicionals de veneració al patró s’alternen amb una completa 
programació d’activitats lúdiques, festives i culturals. Una oferta àmplia i variada perquè tothom 
pugui participar i fruir d’aquests dies d’esbarjo en bona companyia, i passar-ho bé plegats en 
aquest entorn natural que tenim el privilegi de gaudir i el deure de preservar.

Molt bona Festa Major a tothom!
Lídia Guerrero, alcaldessa

Diumenge 23 de setembre
Caminada popular Arran de casa’18
A les 10:45h des de la plaça de Sant Miquel (davant l’Ajuntament)
Per conèixer els racons més privilegiats del nostre terme amb Montserrat Puig i Martí, 
llicenciada en educació física, periodisme i màster en periodisme de viatges. 
Autora del llibre “Baix Camp, 17 excursions a peu”.
La durada aproximada és de 2,30 hores. Cal portar calçat i roba còmoda. 
Activitat apta per a tots els públics. L’Ajuntament lliurarà a tots els participants una bossa amb una 
ampolla d’aigua, una peça de fruita, un mapa del recorregut, i una invitació del Restaurant l’Embolic 
de l’Albiol per a prendre un pinxo i una canya a l’establiment.
Aquesta activitat s’inclou en el programa de la Setmana Europea de la Mobilitat 2018 i en la Setmana 
de la Mobilitat Sostenible i Segura que es fa a Catalunya aquest any amb el lema Combina i mou-te!

Vermut popular
A les 14:00h al mirador.  A càrrec de l’Ajuntament de l’Albiol.

Divendres 28 de setembre
Pregò de la Festa Major 2018 
A les 19:00h a la carpa
A càrrec de Carles de Ahumada Batlle, nascut al 1948, enòleg, veí de Bonretorn, director i 
president del Consell Rector de l’Olivera SCCL i Can Calopa; president de les fundacions 
Olivera i Alba Futur; president de les associacions Alba; assoc. per al desenvolupament 
integral de la Vall del Corb; assoc. per a la defensa i millora del territori i patrimoni de l’Albiol 
(Alveolus), vocal de les fundacions Casa Dalmases, Pare Manel, Esmen i vocal del consell 
regulador de la DO Costers del Segre.

Inauguració de la placa de la plaça de Sant Miquel
A les 20:00h davant l’Ajuntament

Exposició de les plaques dels carrers de l’Albiol
A les 20:30h a l’alberg
A l’acabar, s’oferirà un pica pica als assistents a càrrec de l’Ajuntament

Organitza: 

            Ajuntament de l’Albiol 
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Festa Major 
de Sant Miquel 2018

23, 28, 29 i 30 de setembre de 2018

l’Albiol

Col·labora:

Musicat 
Let’s go events 
Restaurant l’Embolic 
Meskamins 
Albiol Restaurant 
ADF Albiol 
Associació Alveolus
Naturtime

Agraïments:



Dissabte 29 de setembre
Inflables 
per als més menuts.
De 10:00h a 14:00h i de 16:00h a 19:00h,

Missa al patró Sant Miquel 
i ofrena de productes de la terra
A les 12:00h  a la Parròquia de Sant Miquel Arcàngel 
(ofrena oberta a tothom que ho desitgi)

Ball de Valencians i ball de Cercolets
A les 13:00h, pels carrers del poble, a càrrec de La Coordinadora la Polaina de la Selva del Camp

Ambientació teatral
A les 13:30h , pels carrers del poble, a càrrec de “Pires espectacles”

Vermut popular 
A les 14:00h,  a la carpa, a càrrec de l’Ajuntament de l’Albiol.

Actuació Castellera
A les 17:00h, amb Xiquets d’Alcover, Castellers de la Il·lusió i Castellers d’Altafulla

Xocolatada popular
A les 18:00h,  a la carpa,  a càrrec de l’Ajuntament de l’Albiol.

Taller de percussió
18:30h, a la carpa,  a càrrec de David Ferré, director de l’escola de música d’Alcover. 
Vine, balla i gaudeix del bon ritme!

Concert de “La Tieta Clara”
A les 19:30h, a la carpa. Grup format per 4 músics de dilatada trajectòria amb un espectacle-concepte càlid 
i original. Tan sols hem de deixar-nos emportar, escoltar ... i sentir. (B. Flores, veu, percussió i ukelele; 
E. Bertran, veu i guitarra; A. Ferré, clarinet, saxo tenor, flauta i percussió; D. Ferré, piano i acordió).

Correfoc
A les 20:30h a càrrec dels Diables de la Selva del Camp. Recorregut: plaça dels Escacs, 
carrer Major, plaça Sant Miquel, plaça de la Font per acabar a la plaça de l’Església. 
Protegiu portes i finestres.

Sopar popular
A les 21:30h, a la carpa, a càrrec de Sergi Hurtado de “Let’s go events”

Bingo popular 
A les 23:00h, a la carpa

Ball de Festa Major
A les 23:00h, a la carpa, a càrrec de “The Rockers”. La seva música ens portarà als  
millors moments dels anys 60 fins als 90. (G. Panisello, veu i bateria; P. Domènech, 
cantant; S. Capdevila, solista; C. Llurba, teclat i veu; M. Clave, baixista).

Diumenge 30 de setembre
Despertar amb timbalers
A les 9:30h els “Cop de Cap” de Cambrils ens despertaran aviat, i faran diverses sortides durant el matí.

IV Trailseries Albiol
A les 9:30h Sortida amb més de 200 corredors que hi seran presents en la cursa, a càrrec 
de Naturtime. Lliurament de premis a les 13:30h, a la plaça dels Escacs.

Mercat Artesà i productes de proximitat
De les 10:00h a les 14:00h
Parades de mercat artesà i de proximitat, amb tallers gratuïts de picapedrer i cisteller

Inflables per als nens i nenes

A les  11:00h al local de l’ADF, 

VII Jornades de l’Associació Alveolus
“Parc Natural Muntanyes de Prades: del mite a la realitat”.

Taller per a fer espelmes
De les 12:00h a les 13:30h  a la carpa, taller gratuït a càrrec de Jordi Nager. Els monitors 
guiaran el procés d’elaboració de la pròpia espelma. Participa i emporta’t la teva espelma 
aromàtica i decorativa!

Vermut concert 
A les 13:00h, a la carpa, a càrrec de “The Seventies”   70’s Rock’n’Roll Covers Band. 
Ens oferiran la millor música rockera dels anys 70. Potser algunes cançons ja les has 
escoltades però descobriràs d’altres!

Dinar popular
A les 14:30h, a la carpa,  a càrrec de Sergi Hurtado de “Let’s go events”

Teatre “Okupes de segona”
A les 17:00h, a la carpa,  a càrrec de Deltateatre.
Sinopsi:  “Què pot passar quan un mateix pis es vol ocupar, es vol vendre, es vol llogar i 
el propietari també se’l vol quedar?? Doncs el que havia de passar: molts embolics, 
confusions, i situacions molt divertides, que ens fan comparar-les amb la nostra realitat. 
I total perquè els okupes no són tan okupes, els venedors no són venedors, i els llogaters 
tampoc. Això sí, el propietari continuarà sent-ho...si el deixen! 
Una comèdia on les aparences enganyen i molt”

Fi de festa
A les 18:30h, a la carpa, pica pica popular fi de festa a càrrec de l’Ajuntament de l’Albiol

Tiquets per al sopar i per al dinar populars:
Sopar popular de dissabte. Preu 9 euros (amanida de tomàquet, ceba, olives negres i formatge fresc. Brasa amb 
costella de porc, llonganissa, cansalada, pa torrat, patata al caliu, pebrot i tomàquet, allioli, postres, aigua, vi i gasosa).
Dinar popular de diumenge. Preu 5 euros (amanida variada, paella de marisc, pa, postres, vi i gasosa).
Comprant els tiquets del sopar + dinar, preu reduït 12 euros. Reserva de tiquets abans del 24 de setembre 
a les Oficines Municipals de Masies Catalanes: Tel 977 846 160 - ajuntament@albiol.cat

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


