
CATÀLEG ACTIVITATS 

 

ACTIVITATS REALITZADES DES DE L’AJUNTAMENT: 

 

Cursos de llarga durada 

- Gimnàstica: 

Dilluns de 10 a 11h (octubre/juny). 

Inscripcions a l’ajuntament 

Preu: 55€/semestral 

- Piscina 

Dimarts de 10:05 a 10:50 i divendres de 10:20 a 11:05h (octubre/juny). 

Inscripcions a l’ajuntament 

Preu: 78’50€/semestre 

- Memòria 

Dilluns de 11 a 12:30h (octubre/juny). 

Inscripcions a l’ajuntament. 

 

ACTIVITATS REALITZADES DES DE L’ASSOCIACIÓ: 

 

Cursos de llarga durada 

- Català 

Dilluns de 18:30 a 19:30h (octubre/juny). 

Inscripcions a l’ajuntament. 

Preu: 45€/semestre. 

*Activitat subjecte a un mínim de participació. 

- Informàtica 

Divendres de 18:30 a 20h (octubre/juny). 

Inscripcions a l’ajuntament. 

Preu: 80€/semestre. 

*Activitat subjecte a un mínim de participació. 

 

Dinars i festivitats 

- Dinar d’Any Nou: El primer diumenge després de Reis, l’Associació de Gent Gran de 

Font-rubí realitza el Dinar d’Any nou per a tots els vilatans majors de 60 anys que 

desitgin assistir-hi. Dinar a restaurant. Preu: 24€. 

Inscripcions a: Joan Galimany: 938979270 - M. Àngela Roca: 938979161 

 

- Dinar del Soci: Cada 1 de maig, l’Associació de Gent Gran de Font-rubí realitza el Dinar 

del Soci per a tots els vilatans majors de 60 anys que desitgin assistir-hi. 

Inscripcions a: Joan Galimany: 938979270 - M. Àngela Roca: 938979161 

 

- Dinar d’Aniversari: En diumenge de juny, l’Associació de Gent Gran de Font-rubí 

realitza el Dinar d’Aniversari de la seva fundació per a tots els vilatans majors de 60 

anys que desitgin assistir-hi. Dinar a restaurant. Preu: 24€. 

Inscripcions a: Joan Galimany: 938979270 - M. Àngela Roca: 938979161 



CATÀLEG ACTIVITATS 

 

- Dinar de Castanyada: En diumenge pels voltants de la Castanyada, l’Associació de Gent 

Gran de Font-rubí realitza el Dinar de Castanyada per a tots els vilatans majors de 60 

anys que desitgin assistir-hi. Dinar a restaurant. Preu: 24€. 

Inscripcions a: Joan Galimany: 938979270 - M. Àngela Roca: 938979161 

 

Sortides: L’Associació de Gent Gran de Font-rubí programa sortides mensuals per als vilatans 

majors de 60 anys que desitgin assistir-hi.  Inscripcions: 

Josep Baqués: 938979185 

Montserrat Lluch: 938988038 

Preu: 39€ 

 

Teatre: L’Associació de Gent Gran de Font-rubí programa sortides al teatre semestrals per als 

interessats. 

Els majors de 60 anys empadronats al municipi pagaran el preu de l’entrada. 

Els menors de 60 anys i/o no empadronats al municipi, pagaran el preu de l’entrada i un 

suplement de 5€ en concepte d’autocar. 

Inscripcions a l’ajuntament 

 

Truc: Cada maig i novembre, l’Associació de Gent Gran de Font-rubí organitza el Campionat del 

Truc. 

Lloc: Sala d’Actes del Centre Recreatiu. 

Hora: 16h (inscripcions a partir de les 15:30h). 

Preu: 7€. 

 

ACTIVITATS REALITZADES DES DE L’AGRUPACIÓ ALT FOIX: 

 

Caminades: Des de l’Agrupació de l’Alt Foix es realitzen 5 caminades anuals per a totes les 

persones majors de 60 anys dels municipis participants que desitgin assistir-hi. Aquestes són 

itinerants per als diferents municipis participants. Octubre - Novembre - Març - Abril – Maig 

 

Trobada Alt Foix: Cada primer divendres de juny, l’Agrupació de l’Alt Foix realitza un berenar 

de final de curs per a totes les persones majors de 60 anys dels municipis participants que 

desitgin assistir-hi. Aquestes són itinerants per als diferents municipis participants. 

 

ACTIVITATS REALITZADES PER INICIATIVA POPULAR: 

 

Manualitats 

 

Dilluns de 16 a 18h (octubre/juny). 

Inscripcions a Maribel 938979041. 

Preu: 22€/mes 

 

A part de les activitats de llarga durada, es realitzen altres activitats de manera puntual. 


