FULL INFORMATIU
N. 158

Maig 2019

THE HANFRIS QUARTET &
ORIOL GONZÁLEZ CRAZY TRIO
Dissabte 11 de maig de 2019
A les 11 de la nit, al Centre recreatiu “La Cooperativa”

Telèfon
93 897 92 12
FAX
93 897 92 83

El XXI Cicle de Cava Jazz finalitza amb una aposta de
qualitat. L’humor, la subtilesa i fins i tot el ball són
algunes de les armes d’aquest septet, que ens donarà
una nova visió al panorama del jazz de casa nostra.
Patrocinen:
Caves 1+1=3 (U més u fan tres)
Fleca Òscar Marquès
20 anys d’administradors/es

Sant Isidre 2019
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E-mail:
fontrubi@diba.cat
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Imaginem un nou pati a l’escola

Activitats E.J. La Barraca

Nou estudi sobre els mosquits

Associació de la Gent Gran
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FOTOGRAFIA COMMEMORATIVA DELS 20 ANYS
D’ADMINISTRADORS/ES
Enguany se celebra que la FM de Guardiola fa 20 anys que és
organitzada per administradors/es, persones voluntàries que
dediquen temps i esforç a fer una FM millor i per a tothom. Per
commemorar aquest aniversari, convoquem a tots els exadministradors/es el diumenge 26 de maig, a les 6 de la tarda a
la plaça de l’Ajuntament, per a fer una fotografia conjunta.
Si heu sigut administradors/es, si us plau confirmeu la vostra
assistència trucant al 93.897.92.12 (Ajuntament de Font-rubí),
enviant un correu electrònic a pascualal@diba.cat o bé enviant
un whatsapp al 669.650.194 (Laura).
Els/les administradors/es
#aquestanysom6

INSPECCIÓ DELS EQUIPS DE TRACTAMENTS DE
PRODUCTES FITOSANITARIS
El divendres 10 de maig es realitzaran les inspeccions dels
equips de tractaments de productes fitosanitaris. Els/les
agricultors/es que necessitin realitzar la inspecció dels seus
equips de tractaments fitosanitaris es poden posar en contacte
amb l’Ajuntament de Font-rubí per tal de poder coordinar
juntament amb l’Agrupació de Defensa Vegetal de Font-rubí la
forma de realitzar-la.
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SOPAR DE COL·LABORADORS/ES DE LA FM
El tradicional sopar de col·laboradors/es de la Festa Major de
Guardiola serà el dissabte 8 de juny a la pista poliesportiva.
Reserveu-vos la data!
Per tal d’organitzar el sopar i anar engegant motors, convoquem
les entitats i persones voluntàries a una reunió el dilluns 13 de
maig, a les 9 del vespre a l’Ajuntament.

FESTES DE SANT ISIDRE 2019
Durant el mes de maig se celebraran els actes de les Festes de
Sant Isidre, patró de la pagesia. La Comissió de Festes, les
entitats del poble i l’Ajuntament de Font-rubí estan organitzant
diversos actes, compresos entre el 17 i el 25 de maig. Ben aviat
us enviarem el programa d’actes. Esperem la vostra participació!
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VINÒLEUM 2019
La Fira de vi, cava, oli i artesania
Vinòleum tindrà lloc el dissabte 19
octubre de 2019. La Comissió de la
Fira Vinòleum ja està treballant
perquè l’edició d’enguany segueixi creixent i sigui un referent a
la comarca. Es preveu que la Fira tindrà més activitats
destinades a un públic familiar, per tal que les famílies puguin
gaudir d’un gran cap de setmana.
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JORNADES “IMAGINEM UN NOU PATI”
L’Escola Font-rúbia i l’AMPA de l’escola han organitzat les
jornades “Imaginem un nou pati”, per a millorar el pati de
l’escola. El divendres 10 de maig, a les 3 de la tarda hi haurà
l’arribada de troncs a l’escola; i el dissabte 11 de maig,a les 9 del
matí, s’instal·laran el sorral i els espais d’equilibri.
L’escola i l’AMPA conviden a tota la comunitat educativa a
participar d'aquestes jornades de feina per a millorar el pati de
l'escola.

Divendres 10 i 24 de maig: d’11 del matí a 2/4 de 2 del
migdia DAVANT DE L’ESCOLA
Divendres 3, 17 i 31 de maig: de 2/4 de 4 a 2/4 de 7 de la
tarda A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT
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ACTIVITATS DE L’ESPAI JOVE LA BARRACA


CINEMA AMB VALORS
Divendres 3 de maig, a les 6 de la tarda.
Ens aproparem a la realitat de les
persones en cerca de refugi i
coneixerem alguns projectes de
solidaritat com “Jasmine school”.
Activitat gratuïta i sense inscripció.



TALLER DE GRAFITI
Dissabtes 4 i 18 de maig i 1 de juny, de 5 a 8 de la tarda
Coneixeràs tècniques del grafiti, decidirem la temàtica del
mural conjuntament i després el pintarem en una
paret del poble. Inscripcions: pegueraam@diba.cat,
689.388.858 o a l'Espai Jove La Barraca. Activitat
gratuïta.



AMORS QUOTIDIANS
Dissabte 11 de maig a les 6 de la tarda
Taller teatral per explorar i treballar la microviolència
present en la representació de les dones, la idea de bellesa,
la sensualitat, la sexualitat, i la concepció de l'amor romàntic.
Activitat gratuïta. Inscripcions a: pegueraam@diba.cat, al
689388858 o presencialment a l'Espai Jove La Barraca.



EXPOSICIÓ “JASMINE SCHOOL”
Aquest recull fotogràfic que ens transporta a la realitat de les
persones migrades a Grècia i ens mostra el projecte
autogestionat i de solidaritat “Jasmine school”.



REFORÇ ESCOLAR i ESPAI DE LECTURA
Cada dilluns i dimecres, de 5 a 6 de la tarda



DIA INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS
El dimecres 1 de maig, l’Espai Jove La Barraca estarà tancat
amb motiu del Dia Internacional dels Treballadors.
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S’INICIA UN ESTUDI SOBRE ELS MOSQUITS
El Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix
Llobregat analitzarà la problemàtica de mosquits a Font-rubí i
proposarà mesures per minimitzar la presència de mosquits.
En primer lloc, es realitzarà una valoració de la presència de
mosquits, els seus focus de cria i/o llocs que reuneixin les
condicions per ser-ho. A partir d’aquí s’elaborarà un document
que contindrà les mesures aplicables als diferents punts
detectats.
Des de l’Ajuntament, amb aquest document, tindrem una eina
per actuar contra els mosquits en l’àmbit públic, però cal
recordar que és molt important que tots els veïns i veïnes
tinguem cura de no tenir aigua acumulada a casa. Si teniu
qualsevol qüestió, no dubteu en consultar-nos.
Aquest estudi és finançat pel Servei de Salut Pública de la
Diputació de Barcelona.

Femella de mosquit comú (Culex pipiens) Femella de mosquit tigre (Aedes
prenent sang sobre humà.
albopictus).
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LES ESCOLES GUARDIOLA
CAN CASTELLVÍ
STA. MARIA DE BELLVER
MAS MOIÓ
LA FANGA

ASSOCIACIÓ DE LA GENT GRAN
•

Dimecres 1 de maig: Dinar del soci. A les 2 del migdia, a la
Sala d'Actes del Centre Recreatiu “La Cooperativa”. Hi haurà
actuació d'alguns membres de "París la Nuit". Activitat
gratuïta. Inscripcions fins al dimecres 24 d’abril, a:
Joan Antoni Tarrio
Ramon Grimau

666.153.130
620.477.563

•

Divendres 3 de maig: Trobada Alt Foix a Pontons. Festa final
de curs i trobada de gent gran destinada a tots/es els/les
participants de l'agrupació de l'Alt Foix. Preu: 8,00 euros. Punt
de sortida: Centre Recreatiu “La Cooperativa” a 3/4 de 5 de la
tarda (hora a confirmar). Les inscripcions ja estan tancades.

•

Dijous 16 de maig: Sortida a El Pallars. Visita als cingles de
Mont-Roig del Camp i dinar a Camarasa. Punt de sortida:
Centre Recreatiu “La Cooperativa” a les 8 del matí. Places
limitades. Inscripcions a:
Josep Baqués
Montse Lluch

•

93.897.91.85
93.898.80.38

Dissabte 18 de maig: Campionat de Truc. A 2/4 de 4 de la
tarda, a la Sala d’Actes del Centre recreatiu “La Cooperativa”.
Preu: 7,00 euros. Inscripcions en el mateix espai 30 minuts
abans. Acte inclòs al programa de les Festes de St. Isidre.
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HORARIS

SOCIETAT DEL BALL
05/05: Grup Musical Dolce Vita
12/05: Grup Musical Stress Band
19/05: Orquestra Sakatà (Ball de St. Isidre)
26/05: Orquestra Xarop de Nit.
Cada diumenge a les 8 del vespre a la Pista poliesportiva

FUTBOL SALA
25/05/19: FONT-RUBI, C.E. - ORDAL, C.P.,A
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 dilluns a divendres,
de 8 del matí a 3 de la tarda.
• CAP Els Monjos. Tel: 93.818.67.48. De dilluns a divendres, 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.

