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Mario Cortés Ayén
Alcalde de l’Albiol

El meu lloc al món és a Masies, és a l’Albiol

Els propers 2, 3 i 4 d’agost Les Masies 
Catalanes viurà novament la Festa Major, 
un conjunt d’actes que volen ser, sobretot, 
un punt de trobada de totes les dones i els 
homes que compartim el fet de pertànyer a 
qualsevol dels nuclis que conformen el muni-
cipi de l’Albiol.

Les Masies Catalanes i l’Albiol són, 
per sobre de qualsevol altra consideració, 
la suma de persones vingudes dels més di-
versos racons de la geografia tarragonina en 
busca del nostre lloc al món.

L’amalgama, la suma, el creixement, en 
ocasions comporta malentesos, friccions, 
discusions, problemes…però malgrat tot, el 
nostre projecte, Les Masies Catalanes, 
l’Albiol, va endavant.

Fa poques setmanes vaig signar un acord 
de govern amb els companys d’ERC-MES-AM 
i el passat 15 de juny vaig ser escollit alcalde 
de l’Albiol. La política i els polítics passem, 
però la nostra acció de govern, per bé o per 
mal, perdura en el temps.

Com a alcalde de l’Albiol m’he proposat, 
junt amb els meus companys, contribuir de-
cididament a crear unes bases sòlides i 
consistents per afavorir la convivència 
entre tots els que vivim i conformem Les Ma-
sies Catalanes i l’Albiol.

La recepció de la urbanització, com tots 

sabeu, és una qüestió resolta. Queden en-
cara serrells per polir, però la feina grossa 
ja està feta. Per tant, un cop superat aquest 
escull, ara el que cal és que tots plegats 
treballem per millorar Les Masies 
Catalanes i l’Albiol.

Els dies 2, 3 i 4 d’agost, quan ens tro-
bem per participar en el Concurs de Pas-
tissos, quan la nostra canalla es remulli als 
inflables i a la festa de l’escuma, o quan 
tots ens trobem al sopar popular, per ci-
tar alguns dels actes del programa, el més 
important que estarem fent serà viure i 
conviure amb els nostres veïns i veïnes.

Viure, conviure i compartir les 
nostres il· lusions, els nostres anhels i 
la nostra voluntat per fer de Masies i de 
l’Albiol un lloc millor, un lloc on val la pena 
viure i en definitiva un lloc per sentir-nos 
orgullosos i per poder dir ‘El meu lloc al 
món és a Masies, és a l’Albiol’.

Us esperem a totes i a tots a la festa.  
Us esperem a totes i a tots amb ganes, 
amb empenta i amb l’afany de passar-nos-
ho bé. Masies és això, el nostre lloc al món, 
un lloc que, a més a més, aquests dies està 
de festa. 

Vivim-la i gaudim-ne!!



Ricard López Vargas

Regidor d’Hisenda, Promoció 
Econòmica, Educació, Cultura i 

Festes de l’Ajuntament de l’Albiol

Benvolguts veïns, 

La Festa Major tant esperada, de Les Masies Catalanes, ja és aquí.

Celebrem l’estiu, tots plegats. Durant diversos dies gaudirem de diferents actes 
que ens entretindran amb cinema, màgia, balls...etc.  D’altres faran que ens retro-
bem amb amics i/o familiars amb el sopar a la fresca, xaranga, concurs de pas-
tissos, i ben segur que els més petits ho gaudiran d’allò més amb els inflables, la festa 
d’escuma, el concurs de pintura, pastissos i no oblidem la varietat de jocs nous i antics 
que sorprendran a grans i petits.

Dit això volem agrair la vostra participació, que sens dubte és el més im-
portant i imprescindible per fer d’aquesta Festa Major una gran festa.

Animeu-vos, veïns, amics i familiars, tots plegats farem d’aquesta Festa Major un 
gran cap de setmana. Us hi esperem!

Visca la Festa Major de Les Masies Catalanes!  Visca l’Albiol!

Festa Major de Les Masies Catalanes



divendres 2 d’agost de 2019
19:00h  Sala Urrutia
ConCURS dE pAStiSSoS

Presenta com a novetat la categoria infantil fins a 12 anys, 
sense oblidar la categoria sènior. 
Després del concurs hi haurà degustació. 
Organitza:  Associació de Dones de l’Albiol

22:00h  A la pista esportiva
projecció de la pel· lícula CAMpEonES

   És una comèdia dramàtica de 2018 dirigida per Javier Fesser. 
Està inspirada en la història de l’equip de bàsquet Aderes Burjassot, 
format per persones amb discapacitat intel· lectual, que va guanyar 
12 campionats d’Espanya entre 1999 i 2014. 

   El protagonista, Marcos (interpretat per Javier Gutiérrez), és acomia-
dat com a entrenador del seu equip de bàsquet i, en estat d’embriaguesa, 
pateix un accident de trànsit que comporta una greu sanció. Haurà 
d’escollir entre 2 anys de presó o 90 dies de servei comunitari entre-
nant un equip de bàsquet anomenat “Els Amics”, integrat per esportis-
tes amb diverses discapacitats. 



de 10:30h a 13:00h  
FEStA REFRESCAnt pER A LA MAinAdA

Inflables aquàtics i en acabar, festa de l’escuma. 

18:00h  
Concurs de pintura infantil

19:30h  
Lliurament de premis del 
concurs de pintura infantil

20:00h  
Actuació de la Xaranga 
BAndSonAtS

Una formació jove amb un ampli re-
pertori que alegra i dona llum a qual-
sevol carrer. mambos, pasdobles, ska, 
rock, èxits musicals...

22:00h  
Sopar popular. FidEUÀ

23:30h  
Ball amb FoRÉS BAnd

Pare i fill formen aquest grup que 
creen un ambient musical de festa 
amb un toc elegant, combinant 
experiència i joventut.

totes les activitats es faran a la pista esportiva

dissabte 3 d’agost de 2019



diumenge 4 d’agost de 2019

11:00h a 13:00h
Jocs de taula amb EL BURRo dELS JoCS

Espai amb una gran selecció dels millors i més originals jocs de taula, 
tant clàssics com d’arreu del món. Més de 30 jocs!

18:00h  
XoCoLAtAdA popULAR

Organitza:
Associació de Dones de l’Albiol

19:00h  
Espectacle de màgia amb EL MAG pEp

Sorpresa i il· lusió per a petits i grans, amb trucs impossibles i diversió 
per a tota la família per tancar la Festa Major de Les Masies Catalanes.

totes les activitats es faran a la pista esportiva



Servei de bar
Durant els dies 3 i 4 d’agost, 
hi haurà servei de bar a la pista esportiva de Masies Catalanes.

Concurs de pintura infantil
Hi haurà 3 categories: fins a 5 anys, de 6 a 9 anys i de 10 a 12 anys. 
La inscripció per a participar-hi s’haurà de fer de les 18 a les 18:30h 
a la pista esportiva. 

Tema lliure. Tècnica i procediment lliure. Es lliurarà el paper de dibuix 
als participants, que hauran de posar la resta de materials necessaris.
A les 19h com a màxim s’haurà de lliurar el dibuix en el mateix lloc.

Sopar popular del 3 d’agost
Entrant, fideuà, aigua, vi i gasosa i postre. Preu: del tiquet: 10€. 
Els tiquets es poden adquirir fins al dimecres 31 de juliol a les Oficines 
Municipals de Les Masies Catalanes en horari d’atenció al públic.
(Stra. Cristina: telèfon 977 846 160 - ajuntament@albiol.cat)

Amb la col·laboració

InformacIó 
d’Interès

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

voluntat fos necessari.

Ajuntament de l’Albiol
Tel 977 846 160
www.albiol.cat



Des de 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.


