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Estimats albinencs i albinenques,

L’any passat vam haver de celebrar una festa major de 
maig confinada, cadascú des de casa seva. Ens vam unir 
escoltant la música dels altaveus i mirant els focs 
artificials o fent el vermut des del balcó. Poc més es 
podia fer, però calia donar una mica d’il·lusió malgrat ser 
una celebració tristoia.

Avui, un any després, la situació és diferent, amb bona 
part de la població més vulnerable ja vacunada, havent 
après les mesures que hem de prendre per protegir-
nos... podem recuperar la festa major d’una manera més 
semblant a la de sempre. Tot i que no es pot fer ball, ni 
festes com les d’abans, us convidem a participar de tots 
els actes que hem preparat pensant en que sigui de 
l’interès de tothom, amb totes les mesures de seguretat 
i gaudir de la cultura i de les activitats.

Desitgem que el retrobament de les festes serveixi per 
recobrar la convivència i l’alegria. Que la llum i l’olor de 
la primavera ens acompanyin aquests dies de les festes 
dedicades al nostre patró sant Isidre i que ens 
impregnem de música, d’espectacles, de llum, color, 
cultura i de vida. 

Molt Bona Festa Major!

Anna Feliu Moragues

Alcaldessa de la Vila de L’Albi



FESTA MAJOR MAIG 
2021

Dissabte, 15 de maig
• De 10 h a 13 h., al pati de les escoles, TALLER PROJECTE
OTUS, en aquest taller construirem dues caixes niu per
col.locar al nostre municipi i tots els participants aprendreu a
construir una menjadora per passeriforme que podreu penjar
a la vostra finestra o jardí.

• Imprescindible inscriure-us:
S’haurà de passar a recollir
un tiquet gratuït per l’Ajunta-
ment fins el dilluns dia 10
de maig.

• Els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats.

• A les 19:00h, al pati de les escoles, Batucada amb
BANDARRA STREET ORKESTRA

Una orquestra de carrer del camp de Tarragona que fusiona
ritmes de percussió brasilera amb una batucada molt bandarra,
i una secció de vents amb un repertori molt particular.
Amb els tambors, els vents, el megàfon i la seva peculiar posta
en escena, omplen d'alegria i
festa, descarregant les
melodies més bandarres.



LLOTGES

Diumenge, 16 de maig
• A les 9:30 h. CAMINADA POPULAR, de la mà de
l’historiador i guia local Ramon Miró, que ens explicarà la
història del Tomb del Trampa. Organitza: Associació Amics
de les Belles Arts.

Sortida de davant del casal (es demana puntualitat). Cal
portar l’esmorzar. Recorregut total 4,5 Km.

• A les 13:00 h. Ofici de Festa Major a l’Església Parroquial.

• A les 16:30h, al pati de les escoles actuació de LA
CREMALLERA TEATRE amb l’espectacle
"Recontem Cantant"

D’un món molt llunyà arribaran dos
titellaires carregats amb mil histories
i cançons i el seu llibre màgic.
Trauran del seu màgic llibre titelles
que ens portaran a un conte cantat
a una cançó contada.

• A les 18:00 h al pati de les escoles, cara a cara de la
BANDA UNIÓ MUSICAL DE TARRAGONA amb la XARANGA
TOCABEMOLLS

El que comença com un tradicional concert de la BUMT, amb la
interpretació de música de banda, es veu interromput per uns
boicotejadors. Després de diverses interrupcions, podrà
continuar el concert?

No us ho perdreu !!!

Un espectacle amb 60 músics
a la Banda i 10 a la Xaranga que
barreja música, teatre i moltes
dosis de bon humor.


