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Quines son les activitats d'aquest
cap de setmana a Rubí?
Els veïns i veïnes de Can Tapis celebraran la festa de la seva urbanització amb
múltiples activitats

Can Tapis celebra les seves festes amb una xocolatada, entre d'altres activitats | Cedida

Divendres 19 de juliol
Les propostes arrenquen a les 17 h la Pastisseria Méndez amb la presentació del llibre En Pie de
Guerra de Julián Sánchez. Ja de cara al vespre, com cada divendres, a les 21.30 h tindrà lloc
una nova nit d'observació astronòmica organitzada per l'Associació d'Amics de l'Astronomia TRI-Rubí
a l'Ateneu.
Dissabte 20 de juliol
Aquest cap de setmana Rubí celebra les festes de Can Tapis, que començaran a les 8 h amb un
recorregut de la banda musical pels carrers de la urbanització.
Mentrestant, a patir de les 10.30 h la rambla del Ferrocarril serà de nou el punt de trobada
d'intercanvi setmanal d'objectes de segona mà.
Un cop finalitzi el recorregut, a les 11 h Sant Muç acollirà una xocolatada i jocs i animació infantil.
A les 13 h, els barcelonins The Dive actuaran al CRAC en el marc d'un vermut musical.
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Ja per encarar la tarda d'activitats de Can Tapis, a les 14 h tindrà lloc una paella popular (a 6?), i a
partir de les 18 h començaran els tornejos de petanca i futbol.
Finalment, els veïns i veïnes de la urbanització han organitzat un sopar amb botifarra i amanida, a
les 21 h (a 5?) i música i ball a càrrec de Duo Melody a partir de les 22 h.
Diumenge 21 de juliol
La festa de Can Tapis continuarà a partir de les 11 h amb castells inflables i guerra de l'escuma.
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