DIUMENGE 21 de maig
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

FESTES DE
SANT ISIDRE
2017

A les 8 del vespre a la pista poliesportiva

CONCERT i BALL amb Què tal
ORGANITZA: Societat del ball

TOTS EL ACTES SÓN GRATUÏTS

Sant Isidre
Patró dels pagesos (amb permís de Sant Galderic)
Galderic era un camperol que, amb els seus dos germans, conreava les
terres d'un altri. Va defensar els drets dels pagesos, protegint-los dels
abusos i maltractes dels senyors.

PATROCINAT PER:

Ajuntament
de

Font-rubí
Alt Penedès

COL·LABORA:

ORGANITZAT PER:
Comissió de festes
Societat del Ball
Agrupació Coral de Guardiola
ADF de Font-rubí

Font-rubí
20 i 21 de MAIG

DISSABTE 20 DE MAIG
A partir de 2/4 de 5 de la tarda, al parc de
La Sitjota/Camp de futbol
2a edició de LA MARRANADA

A les 11 de la nit, a la Sala d’actes del Centre Recreatiu
“La Cooperativa”:
5a actuació del XIXè Cicle Cava Jazz
amb Stromboli Jazz Band

Cursa d’obstacles i habilitat

Hi haurà dos categories:
Garrinets (nascuts entre el 2002 i el 2011): Format de proves
d’habilitat i que es realitzarà a partir de 2/4 de 5 de la tarda.
Truges (nascuts fins el 2001, inclòs): Format de cursa de relleus i que
es realitzarà a partir de 2/4 de 8 del vespre.
Per participar-hi caldrà formar un equip de 5 persones i
apuntar-s’hi enviant un correu electrònic a gilisf@diba.cat amb les
següents dades: Nom de l’equip i membres de l’equip amb l’edat.
També es pot portar aquesta informació a les oficines de
l’Ajuntament.
El nombre d’equips és limitat segons l’ordre d’inscripció.
(Data límit: 15 de maig)
NOTA INFORMATIVA:
Cadascú ha de ser conscient que tria lliurament i espontàniament el
participar en aquesta activitat, tot assumint la seva pròpia
responsabilitat.

Grup de jazz popular, dixieland, swing i altres músiques integrat per
músics professionals del Camp de Tarragona, que tenen una àmplia
formació i experiència en aquest àmbit.
Ens els seus espectacles es barreja bona música, amb dosis d'humor,
teatre i una gran interacció amb el públic.
Raül Cid · trombó, veu i direcció
Josué García · trompeta
Ton Solé· banjo i ukelele
Ismael Carles · tuba
Adrià Mort · bateria.

Patrocinen:
CAVES U MÉS U FAN TRES, S.L.
Els Pujols, 8 i 10 – Font-rubí Tel. 93 897 40 69
RESTAURANT PAU XICH
Av. Catalunya, 20- Font-rubí Tel. 93 897 93 82

