A 2/4 d’1 del migdia a l'Església de Santa Maria de Bellver

MISSA CANTADA
A càrrec de
l'Agrupació Coral de
Guardiola de Font-rubí

A 2/4 de 8 del vespre a la pista poliesportiva

CONCERT i BALL amb
XAROP DE NIT
ORGANITZA: Societat del ball

FESTES DE
SANT ISIDRE
2015

TOTS EL ACTES SÓN GRATUÏTS
(Excepte el ball)

Patró dels pagesos
PATROCINAT PER:

Ajuntament
de

Font-rubí
Alt Penedès

COL·LABORA:

ORGANITZAT PER:
Comissió de festes
Esplai el Gotim-Grup de Joves
Societat del Ball
Agrupació Coral de Guardiola
Associació de joves de Font-rubí
Associació Empelt

Font-rubí
14 - 15 - 16 i 17 de MAIG

DIJOUS 14 de maig
A les 5 de la tarda a la cuina de l’escola
TALLER DE CUINA SENSE PARES

DIVENDRES 15 de maig
A 2/4 de 8 del vespre, a l’Auditori del Centre Recreatiu
“La Cooperativa”
CINEMA i DEBAT “LA VIDA DE LOS OTROS”
ORGANITZA: Associació empelt

A les 10 del vespre a la Sala d’actes de la Cooperativa
KARAOKE POPULAR
ORGANITZA: Associació de joves de Font-rubí

DISSABTE 16 de maig
A les 6 de la tarda, al parc de La Sitjota
GIMCANA DE SANT ISIDRE
Campionat per a totes les edats i diversió assegurada per
grans i xics:
- Llançament de ceps, d’espardenya i pinyol d’oliva
- Curses de bales de palla
- Cursa de rodes de tractor
- Campionat de petanca
- I molt més...
ORGANITZA: Esplai Gotim. Grup de Joves / Comissió de Festes

A la mateixa hora i fins les 8 del vespre
CONCURS DE TRUITES
Obert a tothom
Tots els participants hauran de portar la seva truita al menjador
de l’escola entre les 6 i les 8 del vespre.
Hi haurà tres premis:
La més gustosa, La més original i La més elaborada.

Tot seguit, a la pista poliesportiva
ENTREGA DE PREMIS I DEGUSTACIÓ DE
LES TRUITES DEL CONCURS
Obert a tothom
Hi haurà pa amb tomàquet, truites i cava per a tothom!

DIUMENGE 17 de maig
A 2/4 d’11 del matí a la plaça de l’Ajuntament
RALLY FOTOGRÀFIC PEL MUNICIPI
Es tracta d’una gimcana automobilística on els participants
hauran de buscar una sèrie de fites pel municipi i fer-s’hi
una fotografia amb la resta de membres de l’equip.
Hi haurà un lot de productes artesans del municipi per
l’equip vencedor. Els equips han de ser d’un mínim de 3
persones.

