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SALUTACIÓ DE L'ALCALDE

Teniu a les mans el programa de la nostra Festa Major. 
Després de l’hivern que hem passat, crec que ens me-
reixem una mica d’esbarjo i de relació social, encara 
que siguin amb mascareta i amb la distància necessària.

Aquest any hem tingut molts dubtes, evidents, per la 
situació tan difícil que hem viscut, però entre Ajun-
tament, Comissió de Festes i Administradors/es hem 
volgut tirar endavant una Festa Major que serà diferent 
de com la coneixem, però no menys intensa.

La meva felicitació als Administradors/es per la tasca 
que porten fent tot l’hivern i pel resultat que junts han 
aconseguit. No tingueu por de gaudir de tot el que hi 
ha al programa, perquè prioritzarem la seguretat en els 
actes i treballarem perquè la fermesa necessària per 
prevenir cap nou contagi pugui conviure amb les ga-
nes de passar-ho bé.

Font-rubí és un municipi dinàmic que estima les tradi-
cions culturals. Aquest any no podrem veure la repre-
sentació dels nostres balls, però estic segur que l’any 
vinent renaixerem amb més força.

Vull també donar ànims als pagesos que estan vivint un 
“calvari” amb el míldiu; aquest any 2020 està essent un 
any especialment dolent en tots els àmbits.

I per acabar, vull donar un missatge d’esperança: tro-
barem la vacuna desitjada per la Covid-19 i seguirem 
endavant amb les relacions socials que sempre hem 
tingut i que tant desitgem com a societat mediterrània 
que som.

Molt bon estiu i molt bona Festa Major!

XAVIER LLUCH LLOPART
EL VOSTRE ALCALDE



SALUTACIÓ DELS ADMINISTRADORS/ES
Benvolguts veïns i veïnes,

Estem en un any singular a les nostres vides, un any 
difícil des de molts punts de vista. Així i tot, els Adminis-
tradors/es tenim la voluntat de fer poble, de contribuir 
a teixir relacions de veïnatge i  no ens hem volgut que-
dar sense la nostra Festa Major! 

Aquest any l’especial situació de la pandèmia ens ha 
obligat a fer un doble esforç. Hem anat un xic ata-
balats/des fent i desfent les activitats i adaptant-les a 
les mesures de seguretat. Finalment, hem organitzat 
una sèrie d'actes adaptats a les circumstàncies actu-
als, actes per ajudar-nos a superar una mica l’angoixa 
d’aquests últims mesos i crear un somriure en les cares 
de la gent al sortir de casa.

El resultat del nostre esforç és una Festa Major diferent, 
atípica i adreçada majoritàriament al veïnat del nostre 
municipi. Som conscients que no serà una Festa Major 
com la dels altres anys, però estem convençuts que 
hem pres amb bon criteri la decisió sobre quins actes 

LLUÍS BLANCH CUSIDÓ · JORDI GILI VAQUERIZO · LAURA GILI PAUNÉ 
FRAN PATÓN RODRÍGUEZ · MONTSE ROVIRA MORGADES

tirar endavant i quins no, garantint en tot cas les mesu-
res de seguretat apropiades.

Agraïm també la dedicació de totes les persones impli-
cades en la preparació i organització, en especial a la 
Comissió de Festes, la tècnica de cultura Laura Pascual 
i la regidora Carme Sibil.

Animem a tothom del municipi a participar-hi, prenent 
consciència de la situació excepcional que vivim i te-
nint molt present les normatives: capacitat restringida, 
dur la mascareta posada, seure en les cadires, seguir les 
instruccions del personal de control i totes les mesures 
que, com veureu, s’expliquen en aquest programa.

Estem encantats/des de compartir aquesta Festa Major 
tan especial amb totes i tots vosaltres.

ADMINISTRADORS/ES 
DE LA FESTA MAJOR 2020

Holaaaaa??

Ara no se’t 
veu...  

No se’t 
sent!!

i ara?



DIABLES DE FONT-RUBÍ
40 ANYS DE PASSIÓ PEL FOC
El ball de diables de Font-rubí va ser fundat l’any 1980. 
Des d’aleshores n’han format part diverses generaci-
ons de diables i diablesses, sempre amb el foc i l’olor 
de pólvora com a gran passió. Actualment la colla està 
formada per 28 integrants, que ja fa 5 anys des que van 
agafar les regnes de l’entitat.

Els actes més importants en els quals participem ac-
tivament durant l’any són el correfoc i els versots di-
abòlics, però a banda d’aquests també col•laborem i 
participem en tota mena d’actes del poble. Per exem-
ple, organitzem el quinto popular per Nadal, i també 
participem en la fira Vinòleum.

La nostra colla és més que una entitat o un grup de 
persones que es reuneixen per ballar dues vegades 
l’any. L’enorme ventall de trobades que fem, ja sigui 
per anar a un correfoc d’un altre poble, per sopar, per 
fer-nos els vestits a mida o simplement per veure’ns 

un cop a la setmana han fet que aquest grup s’hagi 
convertit en una família, una família que comparteix 
una mateixa passió, la de cremar pólvora i omplir els 
carrers de foc. 

Aquest any celebrem el nostre 40è aniversari i el Ball 
de Diables venim amb més ganes que mai de fer-vos 
passar una bona estona. A causa de la situació excep-
cional que estem vivint, aquest any no hem pogut tirar 
endavant l’acte de celebració d’aquest aniversari,  però 
tingueu per segur que des d’ara mateix ens posem a 
treballar per fer de l’any que ve, la millor celebració 
dels 41 anys que s’hagi fet mai!

Si ets un/a fanàtic/a dels balls de diables i tens ganes 
de formar part d’un d’aquests, no t’ho pensis més i vine 
a trobar-nos a Guardiola de Font-rubí. Si ho proves, et 
quedaràs!

DIABLES DE FONT-RUBÍ



EMPELT: 10 ANYS
HO CELEBRAREM, SI TOT VA BÉ, AL SETEMBRE
L’any 2010 sota el lema del “dret a decidir” es van ce-
lebrar a Catalunya les consultes, iniciades a Arenys de 
Munt, sobre la independència. Font-rubí va ser un de 
tants pobles que s’hi va unir. La participació va ser al 
volt d’un 33% i el SI va rondar el 90%. 

L’organització va deixar bon record i d’aquí va néi-
xer Empelt. L’entitat assumia el “dret de decidir” com 
a consigna de la seva tasca: interrogar-se sobre la re-
alitat social, política i cultural del nostre país i oferir 
respostes per continuar el diàleg tot animant a l’acció: 
empeltar-nos uns i altres del millor que podem donar 
i rebre.

Hem parlat del món pagès, de turisme, dels canvis cli-
màtic i d’horari; de la historiografia de Catalunya i la 
història de Font-rubí; s’han presentat llibres; s’ha dis-
cutit com moure’ns davant la injustícia; s’ha celebrat 
el mil•lenari de Catalunya; els aniversaris de Segarra, 
Espriu, Vinyoli...; cinefòrums: “Gandhi”, “Catalònia uber 
alles”, el “Concierto”, “Macià”...-; s’ha parlat de Xirinacs; 
del Penedès com a regió agroalimentària; d’ecologia, 
de tallers de cuina ecològica; viure sense plàstics... Te-
nim classes de català per a immigrants... Hem connec-
tat amb altres entitats; tenim en projecte un cicle de 
cinema documental i ampliar la xarxa per donar-nos 
més a conèixer...

Ens dol que la pandèmia hagi privat la Festa Major del 
ressò habitual. Desitgem, però, que l’energia latent 
en el poble es concreti en decisions que el facin més 
madur socialment, amb més projectes; menys dispers, 
engrescat a celebrar la seva pròpia identitat dins una 
vida col·lectiva progressivament intensa.

ASSOCIACIÓ CULTURAL EMPELT



SUU
Suu és una de les artistes catalanes 
més seguides i escoltades de l’actua-
litat. Després de triomfar amb el seu 
primer disc i a través del seu canal de 
YouTube i d’Instagram, on ja acumu-
la més de 72.000 seguidors, aquest 
2020 torna amb un nou disc, Ventura. 
L’èxit assolit s’explica per la seva natu-
ralitat, pel seu particular timbre de veu 
i pel seu do innat per a la composició. 
El pop festiu de Suu, que a vegades 
abraça el reggae, l’ska i el calypso, en 
aquest pròxim treball evoluciona a no-
ves dimensions a càrrec del reconegut 
productor Carlos Sadness. Els festivals 
i les festes més rellevants del país i de 
l’Estat espanyol ja compten amb ella 
dins les seves programacions.

Pa-pa-rá, pa-pa-rá...



DILLUNS 10 D'AGOST DIMECRES 12 D'AGOST

De 17 a 21 h, al Centre recreatiu 

La Cooperativa

DONACIÓ DE SANG
Cal reservar hora a: donarsang.gencat.cat 
Ets donant de sang, #etsIMPRESCINDIBLE 

Com serà la donació? 
Et demanem que et rentis les mans. 
L'organització et donarà un boli d'un sol ús 
per emplenar el qüestionari. Si pots, porta 
el qüestionari emplenat. Descarrega'l a:
donarsang.gencat.cat/formulari 
L'organització et prendrà la temperatura.

Organitza: Banc de Sang i Teixits, 
Associació Donants de Sang de l'Alt Penedès, 
Generalitat de Catalunya. 
Col·labora: Ajuntament de Font-rubí.

Durant el dia

PENJADA DE DOMASSOS
Animem a tots els veïns i veïnes a decorar les 
façanes del municipi amb el nou domàs de la 
Festa Major.

A les 22 h, a la Pista Poliesportiva

CONCERT 
amb SUU
Cal inscripció prèvia. 
Més informació sobre les inscripcions a la nota 
informativa. Aforament limitat.

ACTES PREVIS



Ambientada als anys 90, aquesta aventura ens presenta un període de la his-
tòria mai abans vist en l'Univers Cinematogràfic de Marvel. El viatge de Carol 
Danvers (Brie Larson) per a convertir-se en una de les heroïnes més poderoses 
de l'univers, la Capitana Marvel, membre d'una raça de nobles herois guer-
rers. Mentre una guerra galàctica entre dues races alienígenes arriba a la Terra, 
Danvers lluitarà al costat d'un petit grup d'aliats, mentre tracta de trobar-se a si 
mateixa per a descobrir qui és en realitat.

El grup d'havaneres Xató està format per Joan Parellada, Jo-
sep Vila, Jordi González i Ramon Sol, quatre amics als qui bà-
sicament i per damunt de tot els uneix la passió per la música. 
El grup neix a Vilafranca del Penedès l'any 2000. Al llarg de la 
seva trajectòria ha desenvolupat un estil propi amb unes veus 
i una sonoritat característiques, sense deixar de beure de les 
principals fonts del món de l'havanera. Actualment Xató dis-
posa d'un extens i variat repertori d'havaneres, valsos, balades, 
boleros i sardanes.

El Centre d’Equitació Penedès és una hípica ubica-
da al municipi de Font-rubí. Realitza classes d’equi-
tació de tots els nivells, des d’iniciació fins a perfec-
cionament i competició. També ofereix pupil·latge 
i ensinistrament de cavalls. El centre ha organitzat 
diverses competicions territorials, campionats de 
Catalunya i el 2019 va rebre la competició nacional 
de l’Estat espanyol.

El Santi Serra Camps, de Sercam Shows, ofereix un 
espectacle de doma de cavalls en llibertat. Serra va 
ser campió del programa televisiu “Tú sí que vales”, 
que el va donar a conèixer a nivell espanyol. També 
ha realitzat diverses gires internacionals amb gran 
èxit. Serra és partidari de no utilitzar la violència 
perquè un cavall perfeccioni les seves capacitats. 
Aposta per multiplicar els compliments i reduir els 
càstigs, tractant el cavall amb amor i respecte. Sens 
dubte, els seus números són dels millors especta-
cles amb cavalls que hi ha en l’actualitat.

SANTI SERRA CENTRE D'EQUITACIÓ PENEDÈS

XATÓ

CAPITANA MARVEL



DIVENDRES 14 D'AGOST
A les 22 h, al Camp de Futbol

CASTELL DE FOCS 
INAUGURAL
No es podrà aparcar al camp de futbol.
A càrrec de: Diables de Font-rubí.

A les 22.30 h, a la Pista Poliesportiva

PARLAMENTS
SR. XAVIER LLUCH 
I LLOPART, 
alcalde de Font-rubí, i 
ADMINISTRADORS/ES 
DE LA FESTA MAJOR

A continuació, a la Pista Poliesportiva

PREGÓ 
A càrrec dels DIABLES 
DE FONT-RUBÍ
Cal inscripció prèvia. 
Més informació sobre les inscripcions a la 
nota informativa. Aforament limitat.

A continuació, a la Pista Poliesportiva

VERSOTS DIABÒLICS
A càrrec de: Diables de Font-rubí.

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

MISSA SOLEMNE
Degut a la Covid-19, no hi haurà ofrena ni cantada 

de l'Agrupació Coral de Guardiola de Font-rubí.

Organitza: Parròquia de Santa Maria de Bellver.

A les 12.30 h, a la Pista Poliesportiva

HAVANERES amb XATÓ
Aquest any, a causa de les mesures de seguretat 
per evitar la propagació de la Covid-19, no se ser-

virà rom cremat.  
Cal inscripció prèvia. Més informació sobre les ins-
cripcions a la nota informativa. Aforament limitat.

A les 19.30 h, al Centre d'Equitació del Penedès

SHOW EQÜESTRE 
Espectacle de doma en llibertat, 
amb SANTI SERRA, 
DE SERCAM SHOWS 

Amb cavalls, gossos i falcons. 

Exhibició de Salt i Doma Clàssica, 
a càrrec del Centre d'Equitació 
Penedès 
Cal inscripció prèvia. Més informació sobre 
les inscripcions a la nota informativa. 
Aforament limitat.

A les 23.30 h, al Camp de Futbol

AUTOCINEMA
amb la pel·lícula 
"CAPITANA MARVEL" 
Cal inscripció prèvia. Més informació sobre les ins-
cripcions a la nota informativa. Aforament limitat.

DISSABTE 15 D'AGOST



Petits i grans... prepareu l'olfacte! L'Home dels Nassos us ha pre-
parat un viatge trepidant. Una animació infantil amb l’Home dels 
Nassos com a protagonista, acompanyat per la seva banda de 
músics.
Xarop de Canya és una companyia de música i animació que 
neix l’any 1987. Ha participat en moltes de les manifestacions 
culturals i tradicionals del nostre país i també ha actuat en altres 
indrets.

Aquesta banda tribut a Mecano fa un repàs als més de 20 èxits 
d’aquest trio de personalitats, que van ser un emblema dels anys 
80 i principis dels 90. Amb un directe dinàmic i espectacular i una 
posada en escena molt cuidada, rememoren l’essència de Meca-
no amb temes com Me colé en una fiesta, Maquillaje o Perdido 
en mi habitación.

Capri és un show de Joan Pera que 
recull alguns dels monòlegs més co-
neguts del popular actor, humorista 
català Joan Capri (1917-2000), com 
ara El pobre González, Nàufrags, El 
Matrimoni, El Maniàtic, entre altres. La 
ironia amable però incisiva de Joan 
Capri el van convertir en una caricatu-
ra del català urbà mitjà que va fer riure 
diverses generacions. Dos emblemes 
de l’humor català en un únic teatre, 
units en la comesa d’entretenir, divertir 
i fer que passem una bona estona en 
una comèdia de gran qualitat.

QUIN SARAU!
CIA. XAROP DE CANYA

HÉROES DE LA ANTÁRTIDA 
TRIBUT A MECANO

JOAN PERA
CAPRI



DIUMENGE 16 D'AGOST DILLUNS 17 D'AGOST

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

MISSA EN SUFRAGI PELS 
DIFUNTS/ES DEL POBLE
Organitza: Parròquia de Santa Maria de Bellver.

A les 12 h, a la Pista Poliesportiva

ESPECTACLE INFANTIL 
"QUIN SARAU!", amb la 
CIA. XAROP DE CANYA
Cal inscripció prèvia. 
Més informació sobre les inscripcions a la 
nota informativa. Aforament limitat.

A les 20 h, a la Pista Poliesportiva

TEATRE D’HUMOR amb 
JOAN PERA - CAPRI 
Entrada anticipada: 12 €. 
Entrada a taquilla: 15 €. 
Entrada gratuïta per a infants fins a 11 anys 
(inclòs), amb seient. 
Seients numerats. 
Més informació sobre la venda d'entrades 
a la nota informativa. 

A les 11 h, a les Pistes de Tennis

Parc de la Sitjota

7A GIMCANA 
TRACTORISTA INFANTIL
Per a infants de 3 a 9 anys. 
Cal inscripció prèvia. Més informació sobre 
les inscripcions a la nota informativa. Afora-
ment limitat.

Col·labora: EMMS SA.

A les 12.30 h, a la Piscina Municipal

COMPETICIÓ DE NATACIÓ 
INFANTIL I JUVENIL
De 4 a 18 anys. Cada infant o jove podrà en-
trar com a màxim amb dos acompanyants. 
Cal inscripció prèvia. Més informació sobre 
les inscripcions a la nota informativa. 
Aforament limitat.

A les 22 h, a la Pista Poliesportiva

CONCERT AMB HÉROES 
DE LA ANTÁRTIDA. 
TRIBUT A MECANO
Cal inscripció prèvia. Més informació a la nota 
informativa. Aforament limitat.

A continuació,

TRACA DE FINAL 
DE FESTA MAJOR
A càrrec de: Diables de Font-rubí. 



NOTA INFORMATIVA

INSCRIPCIONS
Per garantir el compliment de les mesures de 
seguretat, és obligatori inscriure’s prèviament 
a totes les activitats de la Festa Major.
L’aforament és limitat i les places es reservaran 
per ordre d’inscripció.
Tots els actes són gratuïts, excepte el teatre.

QUAN EM PUC INSCRIURE? 
Hi haurà dues tandes d’inscripcions:
• DEL 3 AL 9 D’AGOST
Inscripcions per a persones amb:

o Carnet de veïnatge. Per a empadronats/
des. Es pot obtenir a l’Ajuntament portant 
una foto de carnet. 

o Passi especial 2020. Per a persones amb 
2a residència a Font-rubí, infants i famílies 
actives en algun ball o entitat i apuntades 
a l’Escola Font-rúbia o a l’Escola Esportiva 
aquest darrer curs. Es pot obtenir a l’ajunta-
ment portant el DNI.

Serà imprescindible presentar el carnet de 
veïnatge o el passi especial en el moment de 
realitzar la inscripció.

• A PARTIR DEL 10 D’AGOST 
Inscripcions obertes a tothom fins a emplenar 
l'aforament. Les inscripcions sense carnet de 
veïnatge ni passi especial enviades abans del 
10 d’agost no tindran validesa.

COM EM PUC INSCRIURE? 
• Presencialment a les oficines de l’Ajuntament.

o De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.
o El dissabte 8 d’agost, de 10.00 a 13.00h i 
de 18.00 a 20.00 h.
Serà imprescindible presentar carnet de ve-
ïnatge o passi especial per a les inscripcions 
realitzades del 3 al 9 d’agost. 

• Enviant un correu electrònic a 
festamajordeguardiola@gmail.com. 
Caldrà adjuntar:

- El full d’inscripció que trobareu al web
www.font-rubi.cat.
Caldrà imprimir el full, emplenar-lo, sig-
nar-lo i enviar-lo escanejat (s’admeten foto-
grafies amb el mòbil). També podeu signar 
amb signatura electrònica personal.
El full és personal, és a dir que cada persona 
haurà d’emplenar un full. Segons l’edat, es-
colliu el full d’inscripció per adults/es o per 
menors de 18 anys.

- Serà imprescindible enviar carnet de
 veïnatge o passi especial per a les 
 inscripcions realitzades del 3 al 9 d’agost.

Les inscripcions al teatre només es podran 
realitzar presencialment.



MESURES DE SEGURETAT COVID-19
• Cal mantenir la distància de seguretat d’1’5 m, 

tant en espais tancats com a l’aire lliure. 

• És obligatori utilitzar la mascareta, amb independència
del manteniment de la distància de seguretat. 
Aquesta norma afecta les persones a partir de sis anys.

• Cal mantenir els grups de convivència habitual.

• Cal abstenir-se d’assistir als actes si es presenten 
símptomes compatibles amb la Covid-19.

• Cal rentar-se les mans amb els dispensadors de gel
hidroalcohòlic que hi haurà a l’entrada i sortida 
de cada acte.

• És aconsellable arribar als actes 1 hora abans 
de l’hora d’inici per evitar aglomeracions. 
El tancament de portes es realitzarà 10 minuts 
abans de l'hora d'inici de l'acte. 

• L’entrada i la sortida del públic al recinte es realitzarà 
de forma esglaonada, mantenint la distància entre 
les persones.

• És necessari fer una inscripció prèvia en tots els actes.

• Es realitzarà neteja i desinfecció de l’espai i cadires 
abans de cada acte.

• En els espectacles i concerts no hi haurà pauses 
intermèdies.

• Aquest any no es disposarà de llotges. En tots els 
actes les cadires es col·locaran agrupades de dos 
en dos i mantenint la distància de seguretat respecte 
a les altres cadires. Demanem que es respecti la seva 
col·locació.

• Les cadires no tindran coixí. Així doncs, qui vulgui 
coixí se’l podrà portar de casa. 

• La programació es pot veure alterada segons 
l’evolució de la Covid-19. Aconsellem seguir les xarxes 
socials de l’Ajuntament per a una informació actualitzada.

Sabem que la Festa Major serà diferent 
amb aquestes mesures, però intentarem 
gaudir-la al màxim. Gràcies per avançat 
per la vostra col·laboració i comprensió.

1,5m



US TROBAREM A FALTAR. 
FINS A LA PROPERA FESTA MAJOR!



L'ORGANITZACIÓ AGRAEIX LA 
COL·LABORACIÓ DE LES EMPRESES 
QUE VAN PARTICIPAR EN LA FESTA DEL 
CAVA D'ANYS ANTERIORS:
• CAVES CAN DESCREGUT

• CAVES CAN SURIOL DEL CASTELL

• CAVES CELLER JORDI LLUCH – VINYA ESCUDÉ

• CAVES FERRET

• CAVES FERRET GUASCH

• CAVES JAUME LLOPART ALEMANY

• CAVES MARTÍN SOLER – SOLER & DEGOLLADA

• CAVES PAPET DEL MAS

• CAVES PERE OLIVELLA GALIMANY

• CAVES REXACH BAQUÉS

• CAVES 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 voluntària.

•  L’ADF de Font-rubí la seva col•laboració.

•  El Daniel Sabaté per la seva col•laboració en el disseny 

de la samarreta, el domàs de la Festa Major i la fotografia 

de portada del programa.



AGROCONSULTORIA INTEGRAL 
PENEDÈS. JOAN A. TARRIDA. 

ANTONI ARMENGOL ESTUDI

ARTENVIU

AUTOCARS VENDRELL

BAR RESTAURANT CAN GÜELL

BODEGA MIQUEL JANÉ

CA LA MADRONA, MOLÍ D'OLI ARTESÀ

CASA DEL PI

CAVA PAPET DEL MAS

CAVES PERE OLIVELLA GALIMANY

CAVES REXACH BAQUÉS

CELLER CAN DESCREGUT

CELLER JORDI LLUCH - VINYA ESCUDÉ

CELLER JOSEP M. FERRET GUASCH, S.L.

CELLER ORGÀNIC U MÉS U FAN TRES

CENTAÑO ESPECTACLES

CENTRE D'EQUITACIÓ DEL PENEDÈS

CERAMISTA J. CARLES LLARCH CRUSET

CHINA MARKET DOMENYS

CONGERMI, S.L.

CONSTRUCCIONS JOAN CÀLIX, S.L.

CONSTRUCCIONS P. CAROL, S.L.

CONSTRUDOSA, S.L. 

COQUO CÀTERING

CPU INFORMÀTICA

DAIFA MODA, S.L.

DAVID CASTELLÀ ROMAGOSA 

EL COSIDOR

AGRAÏM A LES EMPRESES QUE COL·LABOREN I HAN COL·LABORAT 
AL LLARG DE TOTS AQUESTS ANYS: 

ELS FOGONS DE MAS BOTINS

EMMS

ESPAI COWORKING - CO23

ESTÈTICA I BENESTAR CLÀUDIA

EXCAVACIONS GIC

F. MUNNE, S.A

FERRETERIA BADIA, S.A.

FERRETERIA USTRELL

FLECA BRIOIXERIA ÒSCAR MARQUÈS

FRIT RAVICH

GRÀFIQUES IMPRÈS RÀPID, S.L.

GRÀFIQUES KERPE

GRANJA PONS

HERETAT MONT-RUBÍ

IMPACTE SERVEIS INFORMÀTICS 
INTEGRALS, S.L.

INSTAL•LACIONS FONT-RUBÍ, S.L.

INSTAL•LACIONS GALIMANY

INSTAL•LACIONS I MANTEIMENT 
VILALLUM, S.L

JOAN CORTIADA, S.A.

JOLIX - MOLINARI SOLÉ, S.L.

JOUNOU

LLOPART PINTURA & DECORACIÓ

MACOP MORATÓ

MALLOL, S.L.

MATERIALS CUSCÓ, S.L.

MÉS K LLEURE

MOBLES I FUSTERIA LLUIS BLANCH

MOIÓ MELMADES

MOLÍ D'OLI JOSEP LLUCH

OLIVARIANA, S.L.

PASTISSERIA CAN PARDO

PDM GIFTS

PEIX I MARISC ANOIA, S.L.

PERE BAGES

PERRUQUERIA M. ÀNGELA - CAROLINA

RENAULT

RESTAURANT CAL PAU XICH

ROS MARINA VITICULTORS

SARAU I MÉS

SERRALLERIA BELLUCH, S.L.

SERRALLERIA TALLER FRANCESC 
LOPEZ 

SERRALLERIA XAVIER CUSCÓ

SERVEIS BONELL

TALLERS OLIVELLA

TIPSA 

TOT CÀTERING PENEDÈS, S.L.

WAKEFUL GROUP

XARCUTERIA CAN SERRA

GRÀCIES!


