
MÀGIC
Reserves al 977846160 o bé a
ajuntament@albiol.cat

Últim dia per reserves el 28 de setembre 

un sant miquel 

NOTA: Si fos necessari i per causes alienes, a la
seva voluntat, l'Ajuntament es reserva el dret
de modificar o anul�lar actes d'aquest
programa.

2022

Enguany...

FESTA 
MAJOR DE 
SANT MIQUEL

DINAR POPULAR: PREU TIQUET 10€

DIUMENGE 2 D'OCTUBRE

10:00h Mercat
11:00h Inflables
11:00h Missa en honor al patró de
l'Albiol
12:00h Ball de Bastons, Patatuf i
Valencians a càrrec de la
Coordinadora Polaina
12:40h Concert amb música del 80
amb "Petit Comitè"
14:00h Dinar popular. Carpa
16:00h Màgia a càrrec de Paupi
17:30h Xocolatada amb col�laboració
de l'Associació de Dones de l'Albiol
18:00h Taller de màgia a càrrec
d'Òscar Vallhonrat

10:00h Mercat
11:00h Inflables
12:00h Concert música dels anys 80
amb "Cover H"
14:00h Dinar per la gent gran a
l'alberg Josep Golorons,  amb
animació a càrrec del mag Òscar
Vallhonrat

DISSABTE 1 D'OCTUBRE



Tallers d'iniciació a la màgia per a infants 
a partir de 6 anys. Cadascun adaptat al 
grup i a les edats convingudes.

En esdeveniments de gran assistència, on 
els convidats estan dispersos o asseguts 
en diferents taules, Óscar es barreja 
entre ells i elles perquè gaudeixin i se 
sorprenguin de la seva màgia de prop. 
Monedes que viatgen, cartes que es 
transformen, que canvien de lloc... Fins i 
tot màgia en les seves pròpies mans! 
Transportant-los així, al món màgic de la 
sorpresa i l'increïble

OSCAR VALLHONRAT-MAGIA
Pau Rabascall, Paupi el Mago, és un jove 
mag amb frescor i dinamisme.
1r premi per actuar a la Fira 
Internacional de Màgia de Torroella de 
Montgrí (FIMAG) 2017.Realitza el seu 
espectacle "Il�lusiona't" en escenaris per 
a tot tipus de públics. Un espectacle en 
el qual et sorprendrà amb una màgia 
diferent, divertida, plena de participació i 
de sorpreses.

PAUPI EL MAGO

Repertori basat en els grans 
èxits dels anys 80 
internacionals: Madonna, 
Michael Jackson, The Police, 
Mecano... Un viatge musical i 
pedagògic (al llarg del concert 
s’expliquen històries i anècdotes 
dels artistes de l’època) als 80 
des de la particular visió i 
actualització dels músics.

PETIT COMITÈ COVER H
Concert a dues veus i teclat, o 
versió acústica amb dues veus i 
piano. Standards de jazz, bandes 
sonores de pel.lícules i versions 
dels 80.



Endivies farcides amb llagostins
A triar: Rotti de pollasre amb patata o Bacallà amb verduretes
Postre, beguda, pa i cafè

Reserves al  Reserves al 977846160 o bé a ajuntament@albiol.cat
Últim dia per reserves el 28 de setembre

DINAR POPULAR - DISSABTE - CARPA

Per compartir: Delícies de formatge de la Segalla (amb
arrebossat especial), cistella de la fruiteria (tastet de productes
frescos tipus amanida de fruita).
A escollir: (opció A) Cruixent de cua de vedella

Postres: Macedònia
Pa, aigua, vi negre, cava, cafè o infusió.

 (opció B) Caneló de bolets (vegetarià)

Últim dia per reserves el 26 de setembre. Preu acompanyants 21€

DINAR DE LA GENT GRAN - DIUMENGE - ALBERG JOSEP GOLORONS

Bar Restaurant l'Albiol  877 911 259 - 686 693 567

Alberg Josep Golorons   621 196 401 

 RESTAURANTS AL POBLE

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=alberg+josep+golorons#



