




Enguany, tornarem a viure una Festa Major  
plena d’energia amb una programació ampliada i 
per a tots els públics.

Tanmateix, s’estrenen uns nous administradors/
es que de ben segur entomen aquesta gran  
responsabilitat amb moltes ganes i orgull.

També vull destacar els administradors/es 
que han cedit el seu mandat, on de ben  
segur, van haver de viure les dues festes  
majors més complicades de tots els temps. 
Des d'aquí, moltes gràcies per aquests dos 
anys tan complexes que us va tocar viure i 
que tot i les grans dificultats, vàrem poder 
fer la Festa Major a Guardiola de Font-rubí, 
demostrant una vegada més que la cultura era 
segura.

L’Ajuntament, conjuntament amb els administra-
dors/es i la inestimable ajuda de la Comissió de 
Festes, presentem una programació d’actes que 
s'iniciaran el dia 5 d’agost amb el Cap de Setmana 
Jove i finalitzaran, com sempre, el dia 17, amb la 
Festa del Cava que tan arrelada està al municipi.

Amb ganes de tornar a veure els carrers plens de 
gent, de folklore i en general de vida. M’agradarà 
saludar-vos i compartir aquests dies que són per 
a gaudir en família i amics.

Des de l’Ajuntament de Font-rubí, 
us desitgem una molt bona Festa Major!

XAVIER LLUCH LLOPART
EL VOSTRE ALCALDE

Salutació de l'alcalde



Telèfon: 93 898 83 18

DEGUSTACIÓ I VENDA

Obrim tots els dies!

- Reformes de masies
-Habitatges unifamiliars
-Estructures de formigó

etc.
Tel. 93 897 91 00 - Fax 93 897 92 51 - Mòbil 659 06 96 51

c/e: construccionsjoancalix@gmail.com
Barri l’Alzinar, 41 - 08736 GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ

Treballs de retroexcavadora en general,  
rebaixos, fonaments, marges d’esculleres amb 
giratòria, martell hidràulic, serveis agraris, etc.

Excavacions Joan Càlix, SL

CONSTRUCCIONS
Joan Càlix, SL

Bona Festa 

Major!



Benvolguts font-rubinencs 
i  font-rubinenques, aquest any sí!

Han estat uns anys plens d'incertesa i, enguany, 
ja no tenim normatives que limitin la nostra  
Festa Major, aquest any sí! Tenim ganes de festa, 
gatzara i xerinola, però amb  respecte i prudèn-
cia, no sigui pas que l’ombra de la pandèmia ens 
torni a enxampar.

Aquest any sí! Podrem tornar a fer picar bas-
tons i panderetes, tornarem a veure ballar les  
nostres Gitanes, els Diables faran de les seves 
pels carrers i places del nostre poble tot repi-
cant els seus timbals, i els Capgrossos, Serpent i 
Gegants ens acompanyaran a la cercavila per fer 
veure a tothom que aquest any sí! Tornem a la 
normalitat.

CHELO JIménEz CARRAsCO

EVA ÁLVARO HERRERO

HèCTOR ROsELL DOLz

JúLIA RAmíREz GILI

LLUís ORTEGA VALLs

Salutació dels administradors/es

Visca la Festa Major de Guardiola de Font-rubí!

És per tot això que hem preparat un progra-
ma ple d’actes pensats per a tots els públics i 
que de ben segur us agradaran molt. Recupe-
rem propostes populars, que farem servir per  
retrobar-se amb tothom, recuperem la Nit Jove i 
tindrem servei de bar tota la Festa Major. Aquest 
any sí! Que això s'ha de celebrar!!!!

Aquest és el nostre primer any d’administra-
dors/es i tenim una difícil tasca, ja no diem  
superar, sinó igualar el llistó que ens van posar 
els anteriors administradors/es. 

Per finalitzar, us demanem que participeu,  
xaleu a tots els actes programats i, en definitiva, 
que gaudiu de la Festa Major de tothom i que 
tant estimem, perquè entre tots farem més gran 
la nostra festa gran, la Festa Major de Guardiola 
de Font-rubí.



Marc Galimany Bages

c/ L'Alzinar, 45 
08736 Font-rubí (Barcelona)

Tel. 655 244 152

mail: ins.galimany@hotmail.com
Masia d’en Frederic, 34

08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 816 59 24 - 630 055 245

info@coquocatering.cat

CÀTERING

c/ Font, 7
08720 Vilafranca del Penedès

(Barcelona)

elcosidor@hotmail.es
Tel. 93 118 41 29

El Cosidor

RESTAURANT

Cal Pau Xich
Cuina tradicional catalana 

Menú diari
Banquets - Comunions - Bateigs
Esmorzars de forquilla i ganivet

Saló Privat

Av. Catalunya, 3
Tel. 93 897 91 36 - 93 897 93 82 - Fax 93 897 91 36

08736 GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ (Barcelona) 

  Antiga casa 1886 



Divendres 5 d'agost
Durant tot el dia 

Vestim-nos 
de Festa major!
Tret de sortida amb la posada dels 
domassos als balcons. Animem a tots 
els veïns i veïnes a decorar els balcons, 
fanals, carrers i places per donar la 
benvinguda a la Festa Major de 
Guardiola de Font-rubí.
Organitza: Comissió de Festes

A les 20.30 h, sortida des de la Plaça 
1 d'octubre (Pista Poliesportiva) 

Caminada popular 
noCturna
Ruta de 7 km pels voltants del barri 
de l'Alzinar. 
És important que els participants portin 
calçat còmode, un lot, aigua i que hagin 
sopat. La ruta és apte per a totes les 
edats i els menors han de venir 
acompanyats d’un adult.
Organitza: Associació de Joves 
de Font-rubí 



C O N S T R U C C I O N S

ONSTRUDOSA, S.L.C
Instal·lacions
Reformes i rehabilitació d'edificis
Reformes i serveis hospitalaris
Treballs en altura
Treballs en espais confinats

Les Casetes, 12 · 08736 FONT-RUBÍ (Barcelona) · Mòbil 670 91 33 29 · Mail: construdosa@construdosa.com

Peixos Neus
neuschardi@gmail.com

Tel. 610 015 012

Sant Martí Sarroca





Dissabte 6 d'agost

A les 23 h, a l'Espai Jove La Barraca,
fins a la Plaça de l'Ajuntament. 

CorreFoC 
Amb el BAll de diABles de Font-ruBí
Entitats convidades: Ball de diables 
de torrelles de Foix i Colla de diables 
la diabòlica de Gràcia.
Organitza: Ball de diables amb el suport 
de l'AdF de Font-rubí

A la 1 h, a la Pista Poliesportiva 

ConCert 
Amb lA BAndA del CoChe roJo
Grup de versions amb molta experiència 
en els escenaris, que utilitzen la temàti-
ca de la Fórmula 1 per disfressar-se de 
pilots i així presentar-se com: El Doctor 
(guitarra), El Trempat (veu solista), 
El Basco (bateria), Clic (baix elèctric) 
i en Victart (teclats).

C/ Santa Maria

C/ Pou de la 

Bomba

Av
. C

at
al

un
ya

LOCAL DE JOVES 
"LA BARRACA"

AJUNTAMENT 
DE FONT-RUBÍ



A continuació, a la Pista Poliesportiva

ratman i BoBin, 
the palangana 
sound
Ratman i Bobin, The Palangana Sound, dos 
joves DJ que es defineixen com a recupe-
radors de temes. El seu estil és polivalent 
i gira entorn el rock, el pop, l’electrònica, 
el funky o bé la música disco dels 70, 80 i 
90, i sempre amb la filosofia de recuperar 
grans clàssics ballables de tots els temps 
amb la finalitat de fer gaudir a tothom.

A les 6 h, des de la Pista 
Poliesportiva fins a l’Espai Jove 
La Barraca 

matinades
Tancament de la pista per marxar 
ballant fins La Barraca on hi haurà 
un merescut esmorzar.
Organitza: 
Comissió de la Festa Major



Ca la 
Madrona

Molí d’Oli Artesà

Les Casetes d’en Raspall, s/n
Ctra. de Vilafranca a Igualada, a 10 km de Vilafranca

Mòbil 616 60 80 60 - Tel. 93 898 81 88

c/ Martorell, 17, 1r 1a - Tel. i fax 93 818 19 29
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)

Antoni Lluch i Tutusaus Tot catering Penedès S.L.
Mitger, Nau 10 - Pol. Ind. La Masia
08798 Sant Cugat Sesgarrigues (Barcelona)
Telf. 93 897 08 80 · Fax: 93 897 08 81

info@totcateringpenedes.com
www.totcateringpenedes.com
LLOGUER DE MATERIAL PER A L’HOSTELERIA

Us desitja bona Festa Major!



Dilluns 8 d'agost
De 17 a 21 h, a la Sala de plens 
de l’Ajuntament 

dona el millor 
de tu. dona sang 
Ara més que mai, dona sang. 
Si ho prefereixes, pots reservar hora a 
www.donasang.gencat.cat
Organitza: Banc de sang i teixits

Diumenge 7 d'agost
A les 12 h, 
a la Pista Poliesportiva

Vermut eleCtròniC 
de Festa major 
Amb dJ 



instal·lacions
font-rubí s.l.

AIGUA • GAS • ELECTRICITAT • CALEFACCIÓ
AIRE CONDICIONAT • ENERGIA SOLAR 

Les Casetes d’en Raspall, 6 
Guardiola de Font-rubí (Barcelona)

Tel./Fax 93 898 84 59
Mòbils 609 168 189 - 609 168 190

instalfontrubi@gmail.com

BONA FESTA MAJOR!

BONA FESTA MAJOR!

Av. Zona Esportiva, 1-3
08739 LAVERN - Subirats (Alt Penedès)

construccions@fmunnesa.cat
www.fmunnesa.cat - Tel. 93 899 41 25

L’Ajuntament de Font-rubí 
us desitja bona

Festa Major 2022!



Divendres 12 d'agost
A les 19 h, a l'Església Santa Maria 
de Bellver

espeCtaCle: 
Un GUlliver 
violinista
Espectacle dinàmic per a tota la família 
a l'entorn dels Viatges de Gulliver, on la 
música barroca es fusiona amb l'actuació 
teatral i la interacció amb el públic. 
Patrocina: Montrubí i Fundació salvat 
obra social del Grup Farmacèutic salvat

A les 00.30 h, a la Pista Poliesportiva

ConCert 
Amb los 80 PrinCiPAles
L80P està considerat un dels millors 
tributs als 80, un viatge musical que 
repassa algunes de les millors cançons 
de la dècada, tant d'àmbit nacional, 
com internacional. No us perdeu un dels 
espectacles més sòlids que hi ha 
actualment.
Organitza: Comissió de la Festa Major



VENDA DE:
Polletes recriades

Ous rossos
a granel i estotjats

SXCSERRALLERIA
Xavier Cuscó

Estructures metàl·liques 
amb certificat de soldadura

Tot tipus de portes, baranes, escales i reixes 
 Instal·lació, reparació i manteniment

 Treballs en inox
Subministrament i col·locació d’automatismes 

 Treballs amb cisalla i plegadora

08736 Guardiola de Font-rubí 
 Tel. 649 18 62 08

www.ferreteriaustrell.info

Passeig del Carme, 24, 1r 1a
08800 Vilanova i la Geltrú 
Barcelona
Tel. 93 815 24 41
Mòbil 619 422 551
info@centanoespectacles.com
www.centanoespectacles.com

Jounou

 TALLERS
 OLIVELLA

Tel. / Fax 93 897 93 22
Can Joan de Cal Xic, 7

08736 Guardiola de Font-rubí

Bona Festa Major!





Dissabte 13 d'agost
A les 16 h, al Restaurant Pau Xich 

Campionat de truC
El berenar es farà a Cal Pau Xich. 
Veure informació i bases de participació 
al programa a part. Inscripció el mateix 
dia, abans de començar, fins a les 16.15 h.

A les 17 h, a l'Espai Jove La Barraca

Campionat de 
tennis taula i 
FutBolí
Inscripcions a la Barraca. 
2 categories: menors de 14 anys (inclòs) 
i majors de 14 anys.
Organitza: espai Jove La Barraca

A les 21, des de la Plaça de l’Ajuntament, 
fins a la Pista Poliesportiva 

CerCaVila de Cultura 
popular i tradiCional 
de Font-ruBí
Cercavila de la Serpent, Ball de Diables, 
els Bastoners, les Panderetes, els Pande-
ros, les Cercoletes, les Pastoretes, el Ball 
de les Gitanes i els Gegants i Capgrossos 
de Font-rubí.
Organitza: entitats de Font-rubí, AdF i 
Comissió de Festes.



A continuació, a la Pista Poliesportiva

parlaments 
de Festa major
A càrrec de sr. XAvier lluCh i lloPArt, 
alcalde de Font-rubí i els administradors/
es de la Festa Major.
Organitza: Comissió de la Festa Major

En acabar

pregó sorpresa!
Els pregoners d'aquest any no els volem 
presentar perquè volem que sigui tota 
una sorpresa per a tots els assistents. 
Us ho perdreu?

I finalitzarem amb 

Versots diaBòliCs
Els Diables organitzen una nova edició 
que no ens deixarà indiferents. Ningú 
està fora de perill dels seus versots 
diabòlics!
Organitza: Ball de diables de Font-rubí



Carretera Pontons, 5
08737 Torrelles de Foix, Barcelona

Tel. 93 8 97 11 02
pastisseriapardo@hotmail.com
www.pastisseriacanpardo.com/

Av. Catalunya - Tel. 93 897 91 25
GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ

Xarcuteria

Can Serra

Embotits
Artesans

Masia Mas Pinyol
08736 Font-rubí (Alt Penedès) 

Tel. 639 75 95 18
e-mail: olisjolix@gmail.com

Que tingueu una
bona Festa Major!

MOLINARI SOLÉ SL

Esther - 626.53.03.80     Raimon - 607.67.14.90

Av. Catalunya, 41

08797 Puigdàlber

iogaimassatge@therra.cat

Pere el Gran, 16 Tel. 93 890 23 06 Fax 93 817 02 96 aPT. Correus 240 08720 Vilafranca del Penedès

info@kerpe.cat  www.kerpe.cat

Organitza:

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

L'ORGANITZACIÓ AGRAEIX LA 
COL·LABORACIÓ DE LES EMPRESES 
QUE HAN PARTICIPAT A LA FESTA 
DEL CAVA 2022:

· Cava Papet del Mas

· Cava Pere Olivella Galimany

· Caves Jaume Llopart Alemany

· Caves Martin Soler

· Caves Rexach Baqués

· Celler Castell Grabuac - Can Suriol

· Celler Jordi Lluch - Vinya Escudé

· Celler U Més U Fan Tres

ELS ADMINISTRADORS/ES
DE LA FESTA MAJOR
AGRAEIXEN A...

· La Comissió de Festes la seva col·laboració.

· Totes les entitats del municipi la seva 
participació.

· Totes les empreses col·laboradores 
la seva aportació.

· Totes les famílies i particulars la seva 
aportació desinteressada.

· L’ADF de Font-rubí per la seva 
inestimable ajuda.

· La Mercè Olivella per la seva 
col·laboració en el disseny de la portada 
i la samarreta.



Organitza:

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

l'organitZaCió agraeiX la 
Col·laBoraCió de les empreses 
Que han partiCipat a la Festa 
del CaVa 2022:

· Cava Papet del Mas

· Cava Pere Olivella Galimany

· Caves Jaume Llopart Alemany

· Caves Martin Soler

· Caves Rexach Baqués

· Celler Can Descregut

· Celler Castell Grabuac - Can Suriol

· Celler Jordi Lluch - Vinya Escudé

els administradors/es
de la Festa major
agraeiXen a...

· La Comissió de Festes la seva col·laboració.

· Totes les entitats del municipi la seva 
participació.

· Totes les empreses col·laboradores 
la seva aportació.

· Totes les famílies i particulars la seva 
aportació desinteressada.

· L’ADF de Font-rubí per la seva 
inestimable ajuda.

· La Mercè Olivella per la seva 
col·laboració en el disseny de la portada 
i la samarreta.

Organitza:

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

L'ORGANITZACIÓ AGRAEIX LA 
COL·LABORACIÓ DE LES EMPRESES 
QUE HAN PARTICIPAT A LA FESTA 
DEL CAVA 2022:

· Cava Papet del Mas

· Cava Pere Olivella Galimany

· Caves Jaume Llopart Alemany

· Caves Martin Soler

· Caves Rexach Baqués

· Celler Castell Grabuac - Can Suriol

· Celler Jordi Lluch - Vinya Escudé

· Celler U Més U Fan Tres

ELS ADMINISTRADORS/ES
DE LA FESTA MAJOR
AGRAEIXEN A...

· La Comissió de Festes la seva col·laboració.

· Totes les entitats del municipi la seva 
participació.

· Totes les empreses col·laboradores 
la seva aportació.

· Totes les famílies i particulars la seva 
aportació desinteressada.

· L’ADF de Font-rubí per la seva 
inestimable ajuda.

· La Mercè Olivella per la seva 
col·laboració en el disseny de la portada 
i la samarreta.



Diumenge 14 d'agost
A les 12 h, a la Pista Poliesportiva 

espeCtaCle inFantil 
amB ambaUka
Un espectacle musical amb molta canya 
per compartir amb tota la família. 
Posarem el món...#decapperavall!
Organitza: Comissió de Festes

A les 18 h, a l'Espai Jove 
"La Barraca"

Cinema amB ambaUka 
i el fantasma bUbUbú
Els Ambauka van a passar el cap de set-
mana a una casa abandonada al mig de la 
muntanya per assajar el nou espectacle, 
un lloc que sembla ideal per desconnec-
tar i inspirar-se. El que no saben és que 
en aquella casa no hi estaran sols… Qui 
s’hi trobaran a dins? Quines aventures hi 
viuran? Us atreviu a acompanyar-los?
Organitza: Comissió de Festes 

Tot seguit

Berenar per a inFants
Per acabar amb un bon gust a dolç!
Organitza: Comissió de Festes 



Dilluns 15 d'agost

A les 19 h, a la Pista Poliesportiva

haVaneres 
Amb “les AnXovetes”
Les Anxovetes és un grup d’havaneres 
gironí i cantat íntegrament en femení. 
El grup  ofereix un repertori d’havaneres 
clàssic i tradicional i el marinen amb una 
bona guitarra i un bon contrabaix. Canten 
amb frescor i sinceritat, assaborint cada 
tema i tot amb el seu punt de salabror. 
També hi haurà rom cremat.
Organitza: Comissió de Festes 

A les 11.30 h, a l' Església de Santa Maria 
de Bellver 

missa i ConCert 
de la Coral
Amb la participació de l’AGruPACió 
CorAl de GuArdiolA de Font-ruBí
Organitza: Parròquia de santa Maria de 
Bellver i la Coral de Guardiola de Font-rubí.



A les 13 h, a la Pista Poliesportiva 

lluïment de Balls 
populars
Actuacions de tot el seguici popular 
de Font-rubí.
Organitza: entitats de Font-rubí

A continuació

Vermut popular 
Ben guanyat vermut popular per recu-
perar forces i acompanyats de la música 
dels GrAllers els vinArdells. 
Organitza: Comissió de Festes

A les 20 h, a la Pista Poliesportiva 

Ball 
Amb l’orquestrA MediterrAneA
La gran orquestra en petit format, 
destaca la qualitat dels seus compo-
nents. Ofereixen un repertori molt ampli 
en tot tipus de gènere. La seva versati-
litat i el seu gran directe no deixen indi-
ferent a ningú. És una de les formacions 
més contractades a nivell nacional.
Organitza: Comissió de Festes



Dimarts 16 d'agost
A les 9.30 h, a la Pista Poliesportiva 

8è ConCurs 
de mataConills 
i XoColatada
Tradicional torneig de Mataconills de la 
Festa Major per a totes les edats. Equips 
de 6 persones. Es recomana portar una 
peça de roba distintiva per a cada equip.
Organitza: Associació de joves 
de Font-rubí

A les 11 h, a les Pistes de tennis 
Parc de la Sitjota 

8a gimCana 
traCtorista inFantil
Per a infants de 3 a 9 anys.
Organitza: Comissió de Festes

A les 23 h, a la Pista Poliesportiva 

espeCtaCle de màgia 
il·lUsions 
Amb serGi ArMentAno 
i dAvid ArMentAno (mentalista)
Més de 2.000 actuacions en directe i més de 1,5 
milions de seguidors a TikTok, és el protagonista 
del programa de Màgia “WowzzyBaboom!” del 
Canal Super 3 i guanyador d’un Premi Nacional 
de Màgia 2019. Un espectacle per a tots els pú-
blics, divertit, dinàmic, musical, interactiu i molt 
participatiu amb el públic.
Aforament limitat i seients numerats. 
Entrada anticipada: 8 €. A taquilla: 10 €
Entrada gratuïta per a infants fins a 11 anys 

(inclòs), amb cadira. 

Organitza: Comissió de Festes



CELLER DE VINS / ENOTURISME / RESTAURANT

Masia Cal Costas, s/n. - Tel. 93 414 09 48
08736 FONT-RUBÍ

ALT PENEDÈS (Barcelona)
PER RESERVES: info@jmiqueljane.com

www.miqueljane.com

Tel. 667 462 568 - 938 979 178

c/ de Santa Maria, 32
08736 Guardiola de Font-rubí

e-mail: excavacionsgic@gmail.com

Òscar Marquès
Av. Catalunya, 41

08736 GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ
Tel. 938 979 239

FLECA - BRIOIXERIA

Mas Moió, 16 · 08736 Font-rubí

info@moiomelmelades.cat

ÀNGELS ALEMANY
626 47 35 46



Dimecres 17 d'agost
A les 11 h, a la Piscina Municipal

gimCaigua
De 4 a 20 anys.
Cada infant podrà entrar acompanyat 
d’un adult.

A les 19.30 h, a la Pista Poliesportiva 

sardanes i Ball de tarda
Amb l'orquestrA MArAvellA
Concert amb músiques de sempre.
Entrada gratuïta.

A les 24 h,

ConCert i 
Festa del CaVa
Amb l'orquestrA MArAvellA
Consulteu entrades anticipades 
a la pàgina següent.
Organitza: Comissió de Festes

Un cop finalitzi

traCa Final de 
Festa major on posarem punt 
final a la Festa Major de Font-rubí 2022.
A càrrec de: Ball de diables de Font-rubí

Bar de la Festa major
Durant tots els actes de la  Festa Major hi 
haurà servei de bar, a la Pista Poliesportiva.
A càrrec de: Ball de diables de Font-rubí



Inscripcions
Venda d’entrades al teatre

Es realitzarà a la Sala de Plens de
l’Ajuntament en el següent horari:
• Divendres 29 de juliol, de 6 de la tarda a 
2/4 de 9 del vespre.
• Dissabte 30 de juliol, de 10 del matí a 1 
del migdia i de 6 de la tarda a 8 del vespre.

Aforament limitat i seients numerats. 
Entrada anticipada: 8,00 euros. 
A taquilla: 10,00 euros.

Entrada gratuïta per a infants fins a 11 
anys (inclòs), sense cadira. 

Venda de llotges i entrades 
antiCipades per a la Festa 
del CaVa

Es realitzarà a la Sala de Plens de l’Ajunta-
ment en el següent horari:
• Divendres 29 de juliol, de 6 de la tarda a 
2/4 de 9 del vespre.
• Dissabte 30 de juliol, de 10 del matí 
a 1 del migdia i de 6 de la tarda a 8 del 
vespre.

Important: No es podran adquirir llotges 
directament a la pista. 

Tot seguit, es procedirà a la rifa de les tau-
les que serà pública com cada any.

El preu de la llotja és de 60,00 euros 
(Inclou: 1 taula amb 6 cadires, 2 ampolles 
de cava, 6 copes i 6 racions de pastisseria 
per la Festa del Cava). 

entrades a taQuilla per la 
Festa del CaVa

Aquestes entrades s’han de comprar prè-
viament ja que caldrà reservar l’espai. A 
taquilla només es vendran entrades en el 
cas de que quedi aforament disponible.

empadronats que no tinguin llotja podran 
adquirir el tiquet per 12,00 euros. 
Inclou: concert, ½ ampolla de cava, 1 copa 
commemorativa i 1 ració de pastisseria.
no empadronats podran aconseguir les 
seves entrades pel preu de 15,00 euros. 
Inclou: concert, ½ ampolla de cava, 1 copa 
commemorativa i 1 ració de pastisseria.

Entrada empadronats sense consumició 
entrada gratuïta.



uBiCaCió de les taules
Els dies 6, 7 i 12 d’agost no es disposarà de 
les taules amb motiu dels concerts joves.
Els dies 13, 14, 15 i 17 d’agost les taules 
estaran col·locades als laterals de la pista, 
per a poder realitzar les actuacions i es-
pectacles programats.
El dia 16 hi haurà cadires numerades pel 
teatre.

6 d'agost
normatiVa pel CorreFoC
Aparcament:
Estarà prohibit aparcar a la Plaça Anselm 
Clavé, Carrer Major, Avinguda Catalunya, 
Carrer Santa Maria, Carrer Parellada i 
carrer d’accés a l’Espai Jove La Barraca.
L’organització no es farà càrrec de cap 
desperfecte d’aquells vehicles que no 
respectin les senyalitzacions i/o estiguin 
mal estacionats.

mesures de seguretat
Abaixar les persianes i protegir els vidres 
de les finestres, portes i aparadors amb 
cartons gruixuts. En el cas que els veïns/es 
i establiments no disposin de cartons per 
protegir els seus aparadors, poden reco-
llir-ne a l’Ajuntament en horari d’oficines. 

Enrotllar tots els tendals exteriors, roba 
estesa o canyissos dels habitatges o locals.
Desconnectar tota mena d’alarmes.
No tirar aigua a les persones participants.
Retirar de la via pública objectes que pu-
guin dificultar el pas de les persones par-
ticipants.

13 d'agost
CerCaVila i pregó
Estarà prohibit aparcar a la Plaça Anselm 
Clavé, Carrer Major, Avinguda Catalunya i 
Carrer Santa Maria.
L’organització no es farà càrrec de cap 
desperfecte d’aquells vehicles que no 
respectin les senyalitzacions i/o estiguin 
mal estacionats.
Pel cercavila caldrà prendre les mateixes 
mesures de seguretat que al Correfoc.



Oferim servei integral a les 
petites i mitjanes empreses, 

millorant processos, estalviant 
costos i guanyant disponibilitat. 
Posem al vostre servei tota la 

nostra professionalitat, 
experiència i dedicació.

Masia Can Descregut
Vilobí del Penedès
Tel. 93 897 82 73

info@descregut.com
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