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L'ESPAI JOVE LA BARRACA
OFEREIX NOUS HORARIS

A partir del divendres 1 de febrer, l’Espai de joves
“La Barraca”, tornarà a obrir tots els dilluns, dimecres
i divendres. Com a novetat també s’obrirà els
dissabtes, amb l’horari habitual de 5 de la tarda a
8 del vespre.
Telèfon
93 897 92 12

Us convidem a conèixer al nou dinamitzador de joves,
el proper divendres 1 de febrer a partir de les 5 de la
tarda a l’espai de Joves “La Barraca” (berenar inclòs)
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XXI Cicle de Cava Jazz
Pàg. 2

E-mail:
fontrubi@diba.cat

Pàg. 3

Xerrades en català i Xocolatada

Premia’t pel Medi Ambient

Pla de R. i C. de la vinya

Associació de la Gent Gran

Pàg. 4

Pàg. 6

Pàg. 5

Pàg. 7

ESPAI JOVE LA BARRACA
Al llarg dels mesos vinents es realitzarà un nou impuls a l’espai
de joves “La Barraca”.
VOLEM QUE LA BARRACA ESDEVINGUI UN ESPAI...
Dinàmic i actiu, amb vida i amb varietat d’activitats, tallers,
xerrades, debats, etc.
Que vagi més enllà de ser un equipament de lleure per
esdevenir un espai educatiu, d’aprenentatge, intercanvi.
Deliberatiu, de reflexió conjunta i diàleg crític i democràtic.
De vincle. Això implica crear una relació interpersonal entre
joves, famílies i professionals, des de la proximitat i
l’horitzontalitat; i crear vincle entre els joves i l’Espai Jove.
COM HO DUREM A TERME?

MITJANÇANT...

Estratègies d’empoderament dels i les joves del municipi.
La promoció de la participació activa, real, factible i
democràtica del jovent com a base fonamental de l’Espai.
La promoció de la cohesió social i la vida en comunitat gràcies
a les pràctiques desenvolupades a l'Espai.
Treball en xarxa, implicant així a tota la comunitat.
Nous horaris: a partir de l’1 de febrer, l’Espai obrirà també cada
dissabte en el mateix horari (de 5 a 8 de la tarda).
Noves figures professionals referents. La Laura Pascual serà la
Directora Tècnica de Joventut i en Marçal Peguera, el nou
dinamitzador de La Barraca. Us convidem a venir-los a conèixer i
a berenar amb ells el pròxim divendres 1 de febrer, de 5 de la
tarda a 8 del vespre.
Nou Pla Local de Joventut. En els pròxims mesos entrarem en
fase de diagnosi per a després, dissenyar un nou pla, aplicable
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l’any 2020.

2A ACTUACIÓ DEL XXI CICLE DE CAVA JAZZ

DIXIELAND PREACHERS
23 de febrer de 2019
A les 11 de la nit al Centre recreatiu “La Cooperativa”

Patrocinen:
• CAVES FERRET
• MOLÍ D’OLI ANTONI LLUCH (CA LA MADRONA)
Encara no tens el carnet d’amic/ga del XXI Cicle
de Cava Jazz? Aquest carnet té un cost de 5,00
euros i implica un descompte de 2,00 euros de
l’entrada general d’adult/a.

ACTIVITATS MARÇ 2019
Ja podeu reservar-vos les següents dates:
- Sopar de la dona: dissabte 9 de març.
- Carnaval infantil: dissabte 16 de març.
- 3a actuació del XXI Cicle de Cava Jazz: dissabte 23 de març.
- 7a edició de la Cursa de muntanya i 2a edició de la caminada
de l’Encantada: diumenge 24 de març. Inscripcions obertes a:
http://encantadadefontrubi.blogspot.com.es
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XERRADES EN CATALÀ PER A NOUVINGUTS/DES
Des de l'Associació Empelt s'ha impulsat un grup de Xerrades en
Català per nouvinguts/des, per tal de poder introduir-los al
català i millorar la seva integració al poble.
Les sessions són cada dimarts de 2/4 de 7 a 8 del vespre per a
dones i de 7 a 2/4 de 9 del vespre per homes, a la sala
polivalent (2a Planta) del Centre recreatiu “La Cooperativa”.
El grup és dirigit per Jordi Manyà, mestre ara jubilat i exdirector
de l'escola Font-rúbia, amb la col·laboració de veïns/es del
poble.
Inicialment només es busca el fet d’obrir-se a parlar oralment el
català. Un cop assolit aquest primer pas, es valorarà ja altres
passos, com classes per llegir i escriure.
Totes les persones que vulguin participar en aquest projecte
seran benvingudes.
Telèfons de contacte: 643495930 (Moha) / 630268404 (Jordi)

XOCOLATADA SOLIDÀRIA
El 15 de febrer tindrà lloc la Xocolatada Solidària, organitzada
per l’AMPA de l’Escola Font-rúbia.
Alumnat, familiars i la comunitat
educativa de l'escola i la llar d'infants
compartiran un berenar solidari i
contribuiran a fer que la recerca del
Càncer Infantil avanci.
Més informació a:
https://xocolatadasolidaria.org
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PREMIA’T PEL MEDI AMBIENT - CAMPANYA 2019
Ja pots demanar la targeta de la
campanya “Premia’t pel medi
ambient” a l’Ajuntament, que et
permetrà aconseguir una bonificació
del 10% de la taxa d’escombraries.
Cada vegada que facis ús de la
deixalleria municipal, demana que et
segellin la targeta. Si has utilitzat la
deixalleria 10 usos, podràs presentar
la targeta a l’Ajuntament abans que del 31/12/2019 i gaudiràs
d’una bonificació del 10% de la taxa d’escombraries.
Consulta els tipus i quantitat de residus bonificables a
www.fontrubi.org.

CARNAVAL A L’ESCOLA FONT-RÚBIA
L’Escola Font-rúbia ha organitzat la celebració del Carnaval el
divendres 1 de març a partir d’1/4 de 4 de la tarda a la Pista
Poliesportiva. Els diferents grups mostraran danses tradicionals,
ben disfressats amb elements realitzats a classe. També hi haurà
música carnavalesca per ballar tots/es plegats/des.
Després de la celebració del Carnaval, l'AMPA ha organitzat un
berenar popular amb els pastissos que aporten les famílies.
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PLA DE REESTRUCTURACIÓ I RECONVERSIÓ
DE LA VINYA
PAGAMENTS D’AJUT DEL PLA: El passat 11
de gener el DAAM va fer efectiu el primer
pagament de la bestreta de l’ajut de la
campanya 2018/2019 per un valor
d’1.081.150,62 euros, amb un total de 261
beneficiaris. Es preveu que pròximament
el DAAM realitzi el pagament pendent de
les campanyes anteriors.
AJUT DEL PLA: Les sol·licituds d’ajut del pla
per la propera campanya s’hauran de sol·licitar al fer la
declaració de la DUN 2019, juntament amb els altres ajuts com
el de producció ecològica i de sistemes alternatius a la lluita
química. L’Ajuntament posa a la disposició dels viticultors de
Font-rubí el Grup de Reestructuració i Reconversió de la Vinya
per tal gestionar la tramitació de l’ajut. Per adherir-s’hi cal
sol·licitar-ho en el moment de realitzar la DUN.
AUTORITZACIONS DE NOVA PLANTACIÓ DE VINYA: El pròxim
28 de febrer finalitza el termini per sol·licitar aquestes
autoritzacions a través del mecanisme de salvaguarda.
INSPECCIÓ DELS EQUIPS DE TRACTAMENT DE PRODUCTES
FITOSANITARIS: Els agricultors que necessitin realitzar la
inspecció dels seus equips de tractaments fitosanitaris es poden
posar en contacte amb l’Ajuntament.
CURS D’APLICADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS (NIVELL
BÀSIC): Aquest curs ha estat programat el mes de març per
l’Escola de Viticultura Mercè Rosell de St. Sadurní d’Anoia. Les
preinscripcions es poden realitzar fins el 26 de febrer a
l’Ajuntament de Font-rubí.
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ASSOCIACIÓ DE LA GENT GRAN
•

Dijous 14 de febrer: Sortida a La Vall d'Uixó; visita a les
Grutes de Sant Josep (ruta en barca per la cova). Preu 39,00
euros.
Josep Baqués
Montse Lluch

•

93.897.91.85
93.898.80.38

Dissabte 2 de març: Assemblea General. A les 4 de la tarda a
l'Auditori del Centre recreatiu “La Cooperativa.
Ordre el dia:
1. Presentació i balanç econòmic corresponent a l’exercici
2018.
2. Pressupost 2019.
3. Renovació de Junta.
4. Precs i Preguntes.

Divendres 1 i 15 de febrer: d’11 del matí a 2/4 de 2 del
migdia DAVANT DE L’ESCOLA
Divendres 8 i 22 de febrer: de 2/4 de 4 a 2/4 de 7 de la
tarda A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT
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HORARIS

SOCIETAT DEL BALL
03/02: Grup Musical Stres Band
10/02: Grup Musical Delays
17/02: Orquestra Xarop de Nit
24/02: Grup Musical Paris La Nuit
Cada diumenge a 2/4 de 8 del vespre al Centre recreatiu “La Cooperativa”

FUTBOL SALA
16/02/19: FONT-RUBI, C.E. - GAVÀ LOPEZ ROCA,A
23/02/19: FONT-RUBI, C.E. - TORRELLES, UE FUTSAL
A les 5 de la tarda a la pista poliesportiva

AJUNTAMENT: HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
De dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia.
Dimarts de 4 a 8 de la tarda.

CONSULTORI
Dilluns, dimecres i divendres de 8 del matí a 2 del migdia.
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 8 del matí a 3 de la
tarda.
• CAP Els Monjos. Tel: 93.818.67.48. De 3 de la tarda a 9 del
vespre.
• Hospital Comarcal de l’Alt Penedès / 061 / 112

DEIXALLERIA
Dimarts: de 10 a 1 del matí.
Divendres: de 4 a 7 de la tarda.
Dissabte: de 10 a 2/4 de 2 del matí i
de 82/4 de 4 a 6 de la tarda.

