
  

 

 

Organitza: 

A j u n t a m e n t 
  

de 
  

F o n t – r u b í 
 

Comissió 
de 

FESTES 

I el suport de: 

Amb la col· laboració de: 

Per a més informació: 

Ajuntament de Font-rubí. Plaça Ajuntament, 1, 
Guardiola de Font-Rubí 

www.font-rubi.org ·   93 897 92 12  ·   

Diables petits de Font-rubí 
Serpent petita 

Bastoners de Fonr-rubí (grans, joves, mitjans i petits) 
Panderetes de Font-rubí 
Panderos de Font-rubí 
Cercolets de Font-rubí 
Pastorets de Font-rubí 

Ball de Gitanes de Font-rubí (grans i petites) 
Capgrossos de Font-rubí 

Gegants de Font-rubí 
Societat el ball 

A. D. F de Font-rubí 

  

 

  esta del most  
29 i 30 d’octubre del 2017 
A Guardiola de Font-rubí 

f 



  

 

 
A 2/4 de 10 del matí 

ESMORZAR DE PAGÈS: BOTIFARRADA 
Al carrer de la carrerada (davant de cal Rubió) 

Preu: 2,00€ 
 

A 2/4 de 12 del migdia 

BALLS POPULARS: 
Balls de foc 

Al carrer de la carrerada (davant de cal Rubió) 
 

 Tot seguit… 
Exhibició de grups de ball 

A la plaça de l’ajuntament 
 

I a continuació... 

TREPITJADA DE RAÏM 
Es podrà fer tast del most 

A la plaça de l’ajuntament 
 
 
 
 

 
 

A 2/4 de 8 del vespre 

CONCERT I BALL amb el grup musical Dolce Vita 
Al Centre Recreatiu “La Cooperativa” 

Activitat gratuïta 
Organitza: Societat del Ball 

Diumenge 29 d’octubre 

Amb l’acompanyament dels 
VINARDELLS i de LLUÍS GIMÉNEZ 

  

 

 
De 4 a 6 de la tarda 

TALLER: “CUINA SENSE PARES” 
Al local del joves “La Barraca” 

Per a joves de 11 a 16 anys 

         Com em puc apuntar? 
 Al local del joves “La Barraca” en horari d’obertura: dilluns, 

dimecres i divendres de 2/4 de 5 de la tarda a 8 del vespre 
 Trucant al 699 65 11 09 (en el mateix horari) 
 Enviant un correu a yferrero@ccapenedes.cat 

Dilluns 30 d’octubre 

    I aquest any, gaudeix també del            

Enguany la tradicional Festa del Most s’uneix 
amb la 1a edició del Vinòleum, mostra de vi, 
cava, oli i artesania, que se celebrarà els dies 
28 i 29 d’octubre. 

Consulta la programació a: www.font-rubi.org. 

1r plat 
Amanida pallasso 

 
2n plat 

Salmó amb salsa tàrtara 
 

Postres 
Iogurt amb melmelada 


