
F o n t - r u b í

Dissabte 5 de gener
A les 7 de la tarda

CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT
Després d’un llarg viatge des d’Orient, els tres Reis Mags Melcior, 
Gaspar i Baltasar arriben a Font-rubí amb tota la seva comitiva de 
patges, músics i carrosses. 
El recorregut de la cavalcada començarà al barri de Can Rovireta a les 7 de la tarda, 
continuarà per l’avinguda Catalunya i pujarà fins a l’Ajuntament de Font-rubí, on els Reis 
Mags ens adreçaran unes paraules. Seguidament, la cavalcada continuarà fins al Centre 
recreatiu “La Cooperativa”, on tothom podrà saludar a ses majestats i aquestes entregaran 
un petit obsequi als més petits/es. Plegats gaudirem de la nit més màgica de l’any!

Organitza: Ajuntament de Font-rubí, Comissió de la Cavalcada de Reis.
Col·labora: ADF de Font-rubí i Grup de Joves de Font-rubí.

Diumenge 13 de gener (a confirmar)

DINAR DE CAP D’ANY
Inscripcions: Joan Galimany: 93 897 92 70 / M. Àngela Roca: 93 897 91 61.
Preu: 24,00 euros.

Organitza: Associació de la Gent Gran.

SOCIETAT DEL BALL
A 2/4 de 8 del vespre, a la Sala d’actes del Centre recreatiu “La Cooperativa”; 
exceptuant el dia 27/01/2019, que començarà a les 7 de la tarda.

02/12/2018  Grup musical Dolce Vita
09/12/2018  Grup musical Voramar
23/12/2018  Grup musical Pep i María José
25/12/2018 Grup musical París La Nuit
30/12/2018  Grup musical Xarop de Nit
01/01/2019  Grup musical Almas Gemelas
06/01/2019 Orquestra Dolce Vita
13/01/2019  Grup musical Café Latino
20/01/2019 Grup Musical Delays
27/01/2019  Concert i ball de Sant Vicenç 
  amb el Grup musical Pep i María José *A les 7 de la tarda

Dijous 27 de desembre
Durant el matí, a Vilanova i la Geltrú

SORTIDA JOVE COMARCAL AL SALTING
Hi haurà servei de transport per a cada municipi participant.
Activitat gratuïta.
Inscripcions: fins el 19 de desembre, al local de joves “La Barraca” 
(dilluns, dimecres i divendres de 5 a 8 de la tarda), al tel. 699 651 
009, o a joventut03@ccapenedes.cat.

Organitza: Dinamo, Servei Comarcal de Joventut.
Col·laboren: Ajuntament de Font-rubí, Ajuntament de La Granada, Ajuntament 
de Subirats, Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls i Ajuntament del Pla del Penedès.

Divendres 28 de desembre
A les 10 del vespre, a la Sala d’actes del Centre recreatiu “La Cooperativa”

KINTU PUPULART
Donatiu: 2,00 euros per cartó.

Organitza: Diables de Font-rubí.
Col·labora: Ajuntament de Font-rubí.

Dissabte 29 de desembre
A les 6 de la tarda, a la Sala d’actes del Centre recreatiu “La Cooperativa”

ARRIBADA DEL PATGE REIAL 
El patge reial arriba a Font-rubí perquè tots els nens i nenes li 
puguin entregar les seves cartes de desitjos. El patge recollirà 
les cartes i les durà als Reis d’Orient perquè puguin preparar 
els regals.
Hi haurà berenar per a les persones assistents.

Organitza: Ajuntament de Font-rubí. Col·labora: ADF de Font-rubí.

FUTBOL SALA
A les 5 de la tarda, a la Pista Poliesportiva

15-12-2018      FONT-RUBI, C.E., A. - C.F.S.SANT BOI, B
19-01-2019      FONT-RUBI, C.E., A. – COLLBATÓ, C.E., A



Benvolguts/des veïns/veïnes,

Vull començar aquesta salutació del programa de les festes de 
Nadal del nostre municipi, tenint un record sincer vers les persones 
que passaran aquests dies tan especials lluny de les seves famílies. 
Especialment vull fer èmfasi en els polítics empresonats injustament, 
sense judici, per haver treballat escoltant la veu del poble.

La nostra societat hauria de reflexionar davant les catàstrofes 
humanitàries que dia a dia veiem al món. Ja som al segle XXI i encara hi 
ha guerres, persones que han de fugir de casa seva per motius polítics... 
No avançarem com a societat si no sabem encarar amb valentia els grans 
problemes que ens sacsegen. Hem d’afrontar la immigració com un repte, 
d’una manera global i exigir als països més rics que no es desentenguin 
davant la crisi humanitària existent.

Nosaltres que tindrem la sort de compartir amb els nostres éssers 
estimats aquests dies, podrem gaudir de les activitats que les entitats 
ens han programat.

A les properes pàgines trobareu una gran quantitat d’actes organitzats 
per les entitats municipals i pels mateixos/es veïns/es. Tradicions com 
són els “Nicolaus” i les “Llúcies”, el teatre i les nadales a càrrec dels/
de els alumnes de l’escola Font-rúbia, el Tió popular, la cavalcada de 
reis o la missa del gall són alguns dels actes programats que mantenen 
viu l’esperit nadalenc.  Aquests són dies que els nostres infants viuen 
especialment, tot regalant als més grans moments d’il·lusió i innocència.  

Font-rubí és un municipi que sap gaudir de les festes i que treballa 
perquè tothom les visqui com a seves. Des de l’ajuntament intentem 
aplegar tota la diversitat cultural i això es veu reflectit en una societat 
participativa. La riquesa del nostre municipi està en vosaltres.

Bones festes de Nadal i un any 2019 ple de salut per tothom!

Xavier Lluch i Llopart
Alcalde – president de l’ajuntament de Font-rubí

• A.D.F de Font-rubí
• Agrupació Coral Guardiola de Font-rubí
• AMPA de l’escola Font-rúbia
• Associació de Joves de Font-rubí
• Associació de la Gent Gran
• C. E. Font-rubí
• Comissió de Cavalcada de Reis
• Diables de Font-rubí
• Escola Font-rúbia
• Joves de Font-rubí
• Local de Joves “La Barraca”
• Parròquia de Santa Maria de Bellver
• Societat del Ball

Dijous 6 de desembre 
A partir de les 10 del matí

ELS NICOLAUS
Els nens i nenes del poble passen per les cases dels veïns i veïnes 
per oferir la tradicional cantada dels Nicolaus.

Organitza: AMPA de l’escola Font-rúbia.

Dijous 13 de desembre

SORTIDA PRE-NADAL AL PLA DE L’ESTANY
Visita a Xocolates Torras, ruta amb el trenet Pinxo pel nucli antic de 
Banyoles i als Diorames de pessebres.
Inscripcions: Josep Baqués: 93 897 91 85 / Montse Lluch: 93 898 80 38
Preu 42,00 euros.

Organitza: Associació de la Gent Gran.

Divendres 14 de desembre
A les 3 de la tarda, a la Sala d’actes del Centre recreatiu “La Cooperativa”

FESTA DE NADAL DE L’ESCOLA FONT-RÚBIA
Representació de l’obra “Llucifer, Satanàs i Pastorets” 
A càrrec dels/de les alumnes del Taller de Teatre de Cicle Mitjà.
I a continuació Cantada de nadales
A càrrec dels/de les alumnes de l’escola Font-rúbia.

Organitza: Escola Font-rúbia.
Col·labora: AMPA Escola Font-rúbia, Ajuntament de Font-rubí.

Diumenge 16 de desembre
A partir de les 10 del matí

LES LLÚCIES
Els nens i nenes del poble passen per les cases dels veïns i veïnes 
per oferir la tradicional cantada de les Llúcies.

Organitza: AMPA de l’escola Font-rúbia.

 

A les 7 de la tarda a la Sala d’actes del Centre recreatiu “La Cooperativa”

CONCERT CORAL
A càrrec dels següents grups:
• Agrupació Coral Guardiola de Font-rubí
• Coral Riudebitlles

Organitza: Agrupació Coral Guardiola de Font-rubí.
Col·labora: Ajuntament de Font-rubí, El Montònec, Caves 1+1 fan 3 i Flors Lluna.

Dissabte 22 de desembre
A les 6 de la tarda, a la Sala d’actes del Centre recreatiu “La Cooperativa”

TIÓ POPULAR
Hi haurà berenar per a les persones assistents.

Organitza: Grup de joves El Gotim. Col·labora: Ajuntament de Font-rubí.

I a continuació TALLER DE TIONS DE FUSTA
Construeix el teu tió i alimenta’l bé per fer-lo cagar per Nadal!
Hi haurà berenar per a les persones assistents. Activitat gratuïta.

Organitza: Ajuntament de Font-rubí. Col·labora: Joves de Font-rubí.

Dilluns 24 de desembre
A les 12 de la nit, a l’Església de Santa Maria de Bellver

MISSA DEL GALL
Amb la participació de l’Agrupació Coral Guardiola de Font-rubí

Dimecres 26 de desembre
A les 7 de la tarda, a la Sala d’actes del Centre recreatiu “La Cooperativa”

CONCERT SOLIDARI 
En benefici a ACTUA, SCCL, Cooperativa d’iniciativa social
A càrrec dels/de les artistes del poble.
Preu de l’entrada: 5,00 euros (joves i adults); 3,00 euros € (canalla fins a 14 anys) + la 
voluntat. El preu íntegre de l’entrada anirà destinat a Actua.
Durant l’acte es realitzarà el sorteig de “La Paneraka”.
Hi haurà un petit piscolabis per a les persones assistents.

Organitza: Associació de Joves de Font-rubí.
Col·labora: Ajuntament de Font-rubí.

Organitza: Col·laboren:

Amb el suport de:


