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BENVINGUTS/DES A LA CALAIXERA! 

Les calaixeres catalanes són uns mobles amb entitat, 
distingibles de la resta per les seves característiques 
estructurals i formals. Històricament parlant, responen 

als diversos gustos europeus del moment. Les primeres 
calaixeres apareixen a finals del segle XVII, moment en 
què els mobles i els interiors de les cases fan un gir cap a 
la modernitat. Volem que La Calaixera de Font-rubí sigui 
això, un espai on tingui cabuda tota la informació que 
pugui ser d’utilitat per a tots i totes. 

Som un municipi viu amb una gran quantitat d’activitats 
de tota mena i per a tots els públics. Des de l’ajuntament 
també organitzem diversos actes i esdeveniments i volem 
fer-ne la màxima difusió. Així doncs, el nostre objectiu és 
posar a l’abast de la ciutadania una eina de comunicació 
eficient. Tot i que sabem que les xarxes i internet fan 
part de la tasca, creiem important fer arribar en paper a 
totes les cases aquest butlletí perquè la informació que 
contingui arribi a tothom.

Fins ara el Full Informatiu ha complert una tasca i ha 
arribat el moment de modernitzar-lo. La Calaixera ja 
és una realitat, i ara toca omplir els calaixos d’activitat, 
de vida, en resum de realitat i de servei. Ha nascut per 
això i la farem créixer entre tots i totes, com a eina per a 
informar-nos del dia a dia font-rubinenc.

Xavier Lluch
Alcalde-president de l’Ajuntament de Font-rubí
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NOTÍCIES

Per a aquest mes de juny, l’Espai Jove La Barra-
ca ha organitzat les següents activitats:

CINEMA AMB VALORS
Divendres 7 i 21 de juny, a les 6 de la tarda.
Aquest mes emmarquem l’activitat dins de la 
Festa Mundial del Cinema Curt, el dia més curt. 
Projectarem dues seleccions de curtmetratges:

•	 Perles del Quebec, el 7 de juny. Va des de 
l’animació i l’experimentació visual, fins a fic-
cions apoteòsiques que arrasen en festivals 
passant també pel documental i la dansa.

•	 KM.0 al vídeo musical català dels 00’, 
el 21 de juny. Es tracta d’una selecció d’ar-
tistes establerts a Catalunya. 

Activitat gratuïta i sense inscripció.

TALLER DE RAP
Dissabtes 8 i 22 de juny i 6 de juliol de 5 a 8 de la 
tarda
Vine a aprendre els conceptes bàsics del rap i 
a compondre les teves pròpies cançons trac-
tant temàtiques socials. Conclourem el taller 
gravant un videoclip. 
Activitat gratuïta, inscripcions a: 
pegueraam@diba.cat, al 689 388 858  
o presencialment a l’Espai Jove La Barraca.

AMPLIACIÓ D’HORARI - REFORÇ ESCOLAR 
i ESPAI DE LECTURA
Cada dilluns i dimecres, de 5 a 8 de la tarda 
Ampliem l’horari del reforç escolar de cara als 
exàmens de final de curs. Activitat gratuïta i 
sense inscripció.

VOLS TOCAR EN UNA BATUCADA?
Estem buscant joves amb ganes d’aprendre 
percussió i formar una batucada a Font-rubí, 
t’interessa? Contacta amb l’Espai Jove la Barraca 
al 689 388 858 o a pegueraam@diba.cat

SANT JOAN
El dilluns 24 de juny, l’Espai Jove La Barraca  
estarà tancat amb motiu del dia de Sant Joan.

Activitats del mes de juny  
a l’Espai Jove La Barraca
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NOTÍCIES

Els administradors/es s’estan 
començant a moure per acon-
seguir col·laboracions d’empre-
ses per finançar la Festa Major 
de Guardiola de Font-rubí. Les 
diverses formes publicitàries 
per col·laborar-hi són:
•	 Contraportada exclusiva: 

es publicarà a la contrapor-
tada, la primera empresa 
que informi del seu interès. 
Preu: 285,00 €

•	 Publicitat mida targeta: 
apareixerà a l’interior del 
programa de manera inter-
calada amb els actes de la 
FM. Preu: 45,00 € 

•	 Publicitat mida targeta 
doble: apareixerà a l’interi-
or del programa, intercala-

dament amb els actes de la 
FM. Preu: 80,00 € 

•	 Publicitat mida mitja pà- 
gina: es publicarà a l’interior,  
davant i darrere del programa 
d’actes. Preu: 110,00 €

•	 Publicitat mida pàgina 
sencera: es publicarà a l’inte-
rior,  davant i darrere del pro-
grama d’actes. Preu: 180,00 €

•	 Patrocini d’un acte de la 
Festa Major: es concedirà 
una pàgina sencera i es pro-
mocionarà l’empresa patro-
cinadora dins de l’acte es-
collit. Preu: 500,00 €.

Per a més informació: 
93 897 92 12
pascualal@diba.cat.

Publicitat al programa  
de la Festa Major  
de Guardiola de Font-rubí

Comencen les 
festes dels barris

Arriba l’estiu i amb ell, les fes-
tes dels barris de Font-rubí, que 
tindran lloc de juny a principis 
d’agost.  A continuació us de- 
tallem el calendari festiu dels  
diversos nuclis que configuren el 
municipi:
•	 Les Cases Noves: diumenge 

23 de juny.
•	 L’Alzinar: dissabte 29 de juny.
•	 Montjuïc i La Rubiola: 

dissabte 6 de juliol.
•	 Carrer Sta. Maria: diumen- 

ge 7 de juliol.
•	 L’Avellà: dissabte 13 de ju-

liol.
•	 Can Castellví: dissabte 13 

i diumenge 14 de juliol.
•	 Barri de Sta. Maria: dissa- 

bte 13 de juliol.
•	 Les Casetes: divendres 19  

i dissabte 20 de juliol.
•	 Plaça del Mil·lenari: dissa- 

bte 20 de juliol.
•	 Barri de Font-rubí: dissabte 

27 i diumenge 28 de juliol.
•	 Can Rovireta: dissabte 3 

d’agost.
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NOTÍCIES

Vols ballar en 
un ball de la 
Festa Major?
Més d’una desena de balls 
populars de totes les edats 
agrupen els veïns i veïnes de 
Font-rubí. 
Si vols participar en un ball 
de Festa Major, posa’t en con-
tacte amb l’Ajuntament.
c/e: pascualal@diba.cat 
Tel.: 93 897 92 12

A més, al web:
http://www.font-rubi.org/
el-municipi/balls-populars 
trobaràs el llistat de balls folk-
lòrics del municipi, amb les 
persones responsables de 
cada ball. També pots contac-
tar amb elles directament. 
Anima’t i participa!

El sopar de 
col·laboradors/es 
tindrà lloc el 
dia 8 de juny 

El dissabte 8 de juny, a les 9  
del vespre a la  Pista Poliespor- 
tiva se celebrarà el sopar de 
col·laboradors/es de la Festa 
Major 2019.  L’Ajuntament, els 
administradors i la Comissió 
de Festes conviden a totes les 
persones, grups i entitats que 
col·laboren amb la nostra Fes-
ta Major a assistir-hi. Per apun-
tar-vos-hi, contacteu amb la 
persona responsable de la 
vostra entitat. Moltes gràcies i 
fins aviat!

Vinòleum

La Comissió de Vinòleum ja 
s’està reunint per organitzar 
totes les activitats, estands i 
parades  de la tercera edició 
del Vinòleum. La fira tindrà lloc 
el dissabte 19 i diumenge 20 
d’octubre de 2019. 
Seguint la dinàmica dels úl-
tims anys, el Vinòleum s’ubi-
carà al bell mig del poble de 
Guardiola de Font-rubí. L’en-
trada a la fira serà gratuïta, tot 
i que hi haurà algunes activi-
tats de pagament. Dies abans 
de l’inici de la fira s’obriran les 
inscripcions per a les activitats 
amb places limitades.
La fira del Vinòleum és or-
ganitzada per la Comissió del 
Vinòleum amb el suport de 
l’Ajuntament de Font-rubí.
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Els responsables del ball de Di-
ables dels petits de Font-rubí 
han decidit que és l’hora de fer 
un relleu i donar pas a persones 
que es facin càrrec de l’entitat.
Després de 18 anys al capda-
vant del grup gaudint i fent 
gaudir del foc, el Jordi Gili, 
Pruden Ramírez, LLuis Orte-
ga, Felix  Tutusaus i Sebastià 
Moya s’acomiaden com a res- 
ponsables del Diables Petits 
de Font-Rubí. Des de l’Ajunta- 
ment de Font-rubí volem 
agrair-los la seva gran dedi- 
cació, implicació i vocació du-
rant aquest llarg període de 
temps.
Els antics responsables deixen 
pas al Xavier García, David 
Castellà, Esteve Térmens i 
Marc Cendra, que a partir d’ara 

seran al capdavant de l’entitat. 
L’Ajuntament els agraeix la seva 
iniciativa i voluntat de portar el 
grup i els desitja molta sort en 
aquest nou període.
 “Ens queda un bon record 
de totes les festes que hem 
gaudit junts, d’aquelles caro- 
nes de por o d’alegria, o de 
voler ser com els diables 
grans”, han anunciat els antics 
responsables dels diables pe-
tits a través d’un comunicat. 
També han explicat que per 
a ells ha estat una experiència 
que de ben segur explicaran 
més d’una vegada; que de- 
sitgen molta sort i bon foc als 
nous responsables, i agraeixen 
a tots i totes les persones que 
els han donat suport durant 
tot aquest temps.

NOTÍCIES

Nova etapa per als Diables  
petits de Font-rubí

Obertes les 
inscripcions 
19/20 a l’Escola 
Municipal de 
Música de 
l’Alt Penedès 
(EMAP)

El període d’inscripcions a 
l’EMAP per alumnes nous està 
obert i finalitzarà el 14 de juny. 
Posteriorment a aquesta data, 
la matrícula seguirà oberta 
però estarà subjecta als grups 
creats i les places que quedin 
vacants. 

Trobareu tota la informació 
i tràmits a: www.emap.cat/
emap@ccapenedes.cat/  
93 890 00 00 ext. 213.
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La 4a edició de la cursa 
d’obstacles La Marranada es 
realitzarà el diumenge 16 de 
juny al matí. 
Hi haurà dues categories: els 
garrinets, per a aquells/es 
nascuts/des entre el 2004 i el 
2013; i les truges, pels nascuts/
des fins al 2003 (inclòs). Els 
garrinets començaran a les 10 
del matí i realitzaran la cursa 
en format no competitiu, 
fent el circuit per equips de 
5 persones. D’altra banda, les 
truges començaran a les 12 
del migdia, i el seu format serà 
una cursa de relleus, en equips 
de 4 persones.

Us podeu inscriure a la cursa 
fins al 12 de juny a:
pascualal@diba.cat, a l’Espai 
Jove La Barraca o a l’Ajunta- 
ment de Font-rubí. 

Els/les menors d’edat hauran 
de presentar una autorització 
dels pares/mares/tutors en el 
moment de la inscripció. 

Les inscripcions són limitades 
i es prioritzaran els equips per 
ordre d’inscripció.

Per participar en La Marranada 
és imprescindible saber nedar. 

Inscripcions obertes a  
La Marranada, que tindrà lloc  
el diumenge 16 de juny

NOTÍCIES

CAAD Penedès 

El Centre d’Acollida d’Animals 
Domèstics de la Mancomuni-
tat Penedès-Garraf ha iniciat 
una campanya per conscien-
ciar al conjunt de la població 
contra l’abandonament d’ani-
mals de companyia que, ha-
bitualment, augmenta en els 
mesos de primavera i estiu. 
Amb el lema “Abandonament 
Zero” es vol fer un toc d’atenció 
sobre la problemàtica i sumar 
persones compromeses en in-
cidir sobre les causes que el pro- 
voquen, tot promovent actu- 
acions de tinença responsable: 
esterilitzant els animals de com-
panyia, identificant-los correc-
tament per recuperar-los en cas 
de pèrdua i fomentant l’adopció 
meditada de gossos i gats. 
L’any 2018 van recollir un total 
1.759 gossos i gats a les comar-
ques de l’Alt Penedès i el Garraf. 
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NOTÍCIES

La temporada d’estiu de la Piscina Municipal 
tindrà el tret de sortida el cap de setmana del 
15 i 16 de juny. Aquests dos dies l’entrada a la 
piscina serà gratuïta i l’horari d’obertura serà 
d’11 del matí a 7 de la tarda. Del dilluns 17 al 
divendres 21 de juny la piscina obrirà de 2 del 
migdia a 7 de la tarda; i del dissabte 22 de juny 
al diumenge 1 de setembre, el servei romandrà 
obert d’11 del matí a 7 de la tarda, de dilluns a 
diumenge.

A continuació es detalla el llistat de preus:

Abonament de temporada:
- Entre 4 i 13 anys: 35,00 €
- A partir de 14 anys: 48,00 €

Entrada d’un dia:
- Entre 4 i 13 anys: 3,00 €
- A partir de 14 anys: 4,50 €

Abonament personal de 10 entrades:
- Entre 4 i 13 anys: 22,00 €
- A partir de 14 anys: 32,00 €

Les famílies nombroses empadronades a Font-
rubí, amb presentació del carnet acreditatiu, 
gaudiran d’un 25% de descompte dels serveis 
sol·licitats. Així mateix, gaudiran d’abonament 
gratuït els/les pensionistes de Font-rubí.

La Piscina Municipal obrirà  
a partir del dia 15 de juny

Curs de natació 
per a infants a la 
Piscina Municipal
Enguany l’empresa de socorrisme Swim & 
Fit, S.L organitzarà i gestionarà els cursets 
de natació infantils. L’empresa farà la difusió 
i informarà sobre els horaris, preus i grups 
de nivell. Per qualsevol consulta us podeu 
posar en contacte amb ella als telèfons  
662 63 91 14 / 661 88 53 15.
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AGENDA JUNY

DIUMENGE 2
BALL AMB EL GRUP 
MUSICAL PARÍS LA NUIT
A les 20h, a la Pista 
Poliesportiva
Organitza: Societat del Ball.

DIJOUS 6
DESCOBRIM GRABUAC
De 9 a 16.30h, al barri de 
Grabuac
Caminada i activitat enfocada a 
conèixer el barri. Es durà a terme 
amb grups  reduïts d’alumnes de 
l’escola i famílies i amics que s’hi 
vulguin afegir.
Activitat gratuïta.
Inscripcions: en cas de voler 
acompanyar-nos, cal posar-se en 
contacte amb l’escola. Telèfon  
93 897 93 27 o a8017244@xtec.cat
Organitza: Escola Font-rúbia.

DIVENDRES 7
BIBLIOBÚS EL CASTELLOT
D’11 a 13.30h, a la plaça Josep 
Anselm Clavé

CINEMA AMB VALORS, 
AMB PERLES DEL QUEBEC
A les 18h, a l’Espai Jove La 
Barraca
Selecció de curtmetratges que va 
des de l’animació i l’experimentació 
visual, fins a ficcions apoteòsiques 
que arrasen en festivals passant 

també pel documental i la dansa. 
Activitat gratuïta i sense inscripció.

DISSABTE 8
TALLER DE RAP
De 17 a 20h, a l’Espai Jove La Barraca
Vine a aprendre els conceptes 
bàsics del rap i a compondre les 
teves pròpies cançons tractant 
temàtiques socials. Conclourem el 
taller gravant un videoclip.
Activitat gratuïta.
Inscripcions a pegueraam@diba.cat, 
al 689 388 858 o presencialment a 
l’Espai Jove La Barraca.

DIUMENGE 9
CAMINADA PER TERRES DE 
FONT-RUBÍ
A les 8.30h, des de l’Església de 
Sta. Maria de Bellver 
Inscripcions fins dilluns 3 de juny a: 
Joan Civill: 93 897 91 58.
Organitza: Associació de la Gent Gran.

BALL AMB EL GRUP 
MUSICAL ALMAS GEMELAS
A les 20h, a la Pista 
Poliesportiva
Organitza: Societat del Ball.

DIJOUS 13
SORTIDA AL PALLARS, 
ESTANY DE SANT MAURICI 
I DINAR A SORT
Preu 39,00 €. Inscripcions a:

Josep Baqués: 93 897 91 85
Montserrat Lluch: 93 898 80 38
Organitza: Associació de la Gent 
Gran.

DIVENDRES 14
BIBLIOBÚS EL CASTELLOT
De 15.30 a 18.30h, davant de 
l’Escola Font-rúbia

FESTA FINAL DE CURS DE 
ESCOLA FONT-RÚBIA
A les 19.30h, a la pista 
poliesportiva
Actuacions de tots els grups de 
l’escola i comiat del curs i dels 
alumnes de sisè. Posteriorment hi 
haurà un sopar a càrrec de l’AMPA.
*Els alumnes hauran de ser-hi a 
les 19h.
Més informació a: 
ampafontrubia@gmail.com,  
677 51 87 16 (Laura Casas).
Organitza: Escola Font-rúbia, AMPA de 
l’Escola Font-rúbia.

DIUMENGE 16
4a MARRANADA
A partir de les 10h, al Parc de la 
Sitjota
Activitat gratuïta. Inscripcions: fins 
el 12 de juny,  a pascualal@diba.
cat, a l’Espai Jove La Barraca o a 
l’Ajuntament de Font-rubí.
Organitza: Ajuntament de Font-rubí, 
Comissió de La Marranada, Comissió de 
Festes de Font-rubí.
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AGENDA JUNY

DINAR DEL 24È 
ANIVERSARI DE 
L’ASSOCIACIÓ DE LA  
GENT GRAN
A les 16h, a Cal Güell
Inscripcions a Josep Antoni Tarrio 
666 153 130 // Ramon Grimau 93 
897 90 79 – 620 477 563.
Organitza: Associació de la Gent Gran.

BALL AMB L’ORQUESTRA 
LIBERTY
A les 20h, a la Pista 
Poliesportiva
Organitza: Societat del Ball.

DIVENDRES 21
BIBLIOBÚS EL CASTELLOT
D’11 a 13.30h, a la plaça Josep 
Anselm Clavé

CINEMA AMB VALORS, 
AMB KM.0 AL VÍDEO 
MUSICAL CATALÀ DELS 00’
A les 18h, a l’Espai Jove La  
Barraca
Es tracta d’una selecció d’artistes 
establerts a Catalunya. Activitat 
gratuïta i sense inscripció.

DIUMENGE 23
TALLER DE RAP
De 17 a 20h, a l’Espai Jove La 
Barraca
Vine a aprendre els conceptes 
bàsics del rap i a compondre les 
teves pròpies cançons tractant 
temàtiques socials. Conclourem 
el taller gravant un videoclip. 
Activitat gratuïta, inscripcions a 
pegueraam@diba.cat, al 689388858 
o presencialment a l’Espai Jove La 
Barraca.

FESTA DEL BARRI DE LES 
CASES NOVES
Al barri de Les Cases Noves

DILLUNS 24
BALL AMB L’ORQUESTRA 
BANDA SONORA
A les 20h, a la Pista 
Poliesportiva
Organitza: Societat del Ball.

DIVENDRES 28
BIBLIOBÚS EL CASTELLOT
De 15.30 a 18.30h, davant de 
l’Escola Font-rúbia

DISSABTE 29
FESTA DEL BARRI DE 
L’ALZINAR
Al barri de l’Alzinar

DIUMENGE 30
BALL AMB EL GRUP 
MUSICAL PA D’ÀNGEL
A les 20h, a la Pista 
Poliesportiva
Organitza: Societat del Ball.

Ubicació del 
reciclamòbil 
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Horari d’Atenció 
al públic de 
l’Ajuntament  
de Font-rubí
Del 3 de juny fins al 14 de juny.
De dilluns a divendres de 9 a 14h.  
Dimarts de 16 a 20h de la tarda.

Del 17 de juny fins al 13 de setembre.
De dilluns a divendres de 9 a 14h. 

Consultori

Dilluns, dimecres i divendres de 8 a 14h.

Podeu demanar hora a: 93 326 89 01 
www.isc.gencat.cat.
Si necessiteu atenció fora de l’horari del 
centre, contacteu amb:
 L’ABS Penedès rural:  

Tel: 93 887 92 54.  
De dilluns a divendres, de 8 a 15h.

 CAP Els Monjos: Tel: 93 818 67 48.  
De dilluns a divendres, de 15 a 21h.

 Hospital Comarcal de l’Alt Penedès:  
Tel: 061 / 112.

Deixalleria 
municipal 
Dimarts: de 10 a 13h.
Divendres: de 16 a 19h.
Dissabte: de 10 a 13.30h.  
i 17.30 a 18h. 

HORARIS


