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4A ACTUACIÓ DEL XXI CICLE DE CAVA JAZZ

THE RYTHM TREASURES
AMB MYRIAM SWANSON
13 d’abril de 2019
A les 11 de la nit al Centre recreatiu “La Cooperativa”

Patrocinen:
CELLER JORDI LLUCH - VINYA ESCUDÉ
RESTAURANT CAL PAU XICH

CAMINADA A PUIGDÀLBER
Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de l’Activitat Física,
l’Institut Català de Salut ha organitzat una caminada saludable el
divendres 5 d’abril.
Amb el lema “Agermanaments Actius, 10.000 minuts per a la
salut”, la caminada ajunta les poblacions de Font-rubí, Vilobí, El
Pla i La Granada al punt intermedi de
Puigdàlber, on es realitzarà un esmorzar
saludable.
La sortida serà a les 11 del matí des dels
respectius consultoris de cada municipi. La ruta
té una llargada total de 10 km (comptant anada
i tornada).
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FESTA MAJOR DE GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ
20 ANYS D’ADMINISTRADORS/ES: Aquest
2019 fa 20 anys que la FM de Guardiola és
organitzada per persones voluntàries. Per
commemorar aquest aniversari, els actuals
administradors/es convoquen a tots els
exadministradors/es el diumenge 26 de maig,
les 6 de la tarda a la plaça de l’Ajuntament de Font-rubí. Es farà
una fotografia amb la intenció que hi apareguin tots els
administradors/es d’aquests 20 anys.
SAMARRETA DE LA FM19: Els administradors/es de la FM
demanen la col·laboració de tothom qui vulgui participar en el
disseny de la samarreta de la FM19. Podeu enviar les vostres
propostes fins al 30 d’abril a pascualal@diba.cat o al compte d’id’instagram @fmguardiola. El disseny ha de ser d’un sol color.
Esperem les vostres propostes!
Els administradors/es FM19 #aquestanysom6

TROBADA D’AGERMANAMENT AMB RIEUX
Els dies 5, 6 i 7 d’abril una quarantena de
persones es desplaçarà al poble agermanat
de Rieux-Volvestre. Participaran en la
trobada joves del municipi i membres de
l’ADF i de la Comissió d’Agermanament. També s’hi ha convidat
a una representació del cos de Bombers de Vilafranca del
Penedès.
Durant l’estada es realitzaran diferents activitats, com tir amb
arc, vela o piragüisme, activitats amb els Joves Voluntaris de
Bombers de Rieux, elaboració de fletxes de la festa tradicional
del Papogay, el sopar de germanor, una visita al balcó
d’estrelles, activitats a la bolera, etc.
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SANT JORDI A L’ESCOLA
El dimarts 23 d'abril l'escola
Font-rúbia celebrarà la Diada de
Sant Jordi. L’acte serà a partir de
les 3 de la tarda al gimnàs de
l'escola.
Primerament els alumnes de 3r i 4t
del taller de llengua representaran
l'obra de teatre "Conte, contat, aquest conte no s'ha acabat" i a
continuació hi haurà un concert de tots els alumnes.
Seguidament, els alumnes de 6è obriran la parada de llibres
infantils, juvenils i per a adults. El benefici que se n'obtingui es
destinarà a la sortida de final d'etapa dels de 6è.
L’escola convida a tots els familiars, amics i veïns del municipi a
la celebració de la Diada!

“TRÒPIC”, ESPECTACLE DE MÀGIA I TITELLES
El Bibliobús ha organitzat l’espectacle “Tròpic” el divendres 26
d’abril, a les 11 del matí, a la Sala d’Actes del Centre recreatiu
“La Cooperativa”. L’actuació serà a càrrec de la Companyia
Teia Moner i està adreçada a un públic familiar i infantil. Tracta
sobre els tròpics que passen per un munt de països del nostre
món amb cultures diferents,
tots ells units per l’esperit
tropical.

Divendres 12 i 26 d’abril: d’11 del matí a 2/4 de 2 del
migdia DAVANT DE L’ESCOLA
Divendres 5 d’abril: de 2/4 de 4 a 2/4 de 7 de la tarda
A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT
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CERTAMEN LITERARI DEL MONTÒNEC
El dissabte 27 d'abril, a les 7 de la tarda, a l’Auditori del Centre
recreatiu “La Cooperativa”, es lliuraran els premis del concurs
literari de la Revista Montònec. Hi haurà dues categories
escolars: cicle mitjà i cicle superior. S'inclouran actes en motiu
de l'any Pompeu Fabra el passat 2018 i
hi haurà un guió sobre el vocabulari
penedesenc.

ACTIVITATS DE L’ESPAI JOVE LA BARRACA


REFORÇ ESCOLAR i ESPAI DE LECTURA
Cada dilluns i dimecres, de 5 a 6 de la tarda.
Vine a fer els deures, estudiar o llegir amb el suport del
dinamitzador de l’espai. Activitat gratuïta i sense inscripció.



CINEMA AMB VALORS
Divendres 12 d’abril, a les 6 de la tarda.
Aquest mes reflexionarem sobre l’impacte que
tenen les noves tecnologies i les xarxes socials.
Activitat gratuïta i sense inscripció.



CUINA SENSE PARES Dissabte 27 d’abril, a les 6 de la tarda.
Aprèn receptes fàcils i saludables! A més, les pots cuinar
sense fogons. Cal inscripció prèvia.



CICLE D’EXPOSICIONS: JASMINE SCHOOL. Iniciem
el cicle d’exposicions amb una exposició que ens
transporta a la realitat de les persones migrades a
Grècia i que ens mostra el projecte autogestionat
i de solidaritat “Jasmine School”.



HORARIS SETMANA SANTA. Els dies 19, 20 i 22
d’abril, l’Espai Jove La Barraca estarà tancat amb
motiu de les vacances de Setmana Santa.
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JORNADA DE PORTES OBERTES A LA LLAR
D’INFANTS “ELS PINELLS”
El dissabte 27 d’abril, de les
2/4 d’11 a 1 del migdia, tindrà
lloc la jornada de portes
obertes per al curs 2019-2020
de la Llar d’infants “Els
Pinells”.
Si busques una llar situada en
mig de la natura, on els infants tinguin un acompanyament
educatiu, afectiu, social i emocional, i on es
respecti la naturalesa i les necessitats pròpies de
cada infant, vine a conèixer-la!

DEIXALLERIA TANCADA PER SETMANA SANTA
El divendres 19 i el dissabte 20 d’abril, la
deixalleria romandrà tancada amb motiu de les
vacances de Setmana Santa.
Disculpeu les molèsties.

OFICINA MÒBIL D’ATENCIÓ AL CONSUMIDOR
Dilluns 15 d’abril, de 2/4 d’11 a 2/4 de 12
del matí a la plaça Josep Anselm Clavé.
El servei de l’Oficina Provincial d’Informació
al Consumidor (OPIC) té com a finalitat
bàsica defensar els consumidors/es i els
seus drets. El servei està format per la Bústia del Consumidor,
amb seu a l’Ajuntament, i l’Oficina Mòbil, que regularment es
desplaça per atendre les consultes directament.
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ASSOCIACIÓ DE LA GENT GRAN
•

Diumenge 7 d'abril: Caminada per terres de Pontons. A les
2/4 de 9 del matí. Inscripcions fins dilluns 1 d'abril a:
Joan Civill

•

938979158

Dijous 25 d'abril: Sortida a la Toscana Aragonesa; visites i
degustació de productes típics. Preu: 39,00 euros. Inscripcions
a:
Josep Baqués
Montse Lluch

•

93.897.91.85
93.898.80.38

Dimecres 1 de maig: Dinar del Soci. A les 2 del migdia.
Inscripcions a:
Joan Antoni Tarrio
Ramon Grimau

•

666.153.130
93.897.90.79 - 620.477.563

Dissabte 11 de maig: Teatre "Oh, Mami!". A les 6 de la tarda.
Inscripcions a l'ajuntament fins el divendres 19 d'abril.
Preu:
Empadronats majors de 60
anys: 22,00 euros.
 Menors de 60 anys i/o no
empadronats: 27,00 euros
(en concepte d'autocar).
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MAS MOIÓ
LA FANGA
CAN ROVIRETA
FÀBRICA TIPSA
LES ESCOLES GUARDIOLA

HORARIS

SOCIETAT DEL BALL
07/04: Grup Musical Stress Band
14/04: Orquestra Glasé
21/04: Grup Musical Dolce Vita
28/04: Si el temps acompanya, a la Pista
Poliesportiva amb el Grup Musical Mar i Cel
Cada diumenge a 2/4 de 8 del vespre al Centre recreatiu “La Cooperativa”

FUTBOL SALA
06/04/19: FONT-RUBI, C.E. - JOVES DE VILOBI ASS., A
27/04/19: FONT-RUBI, C.E. - J. M-P VILANOVA ,B
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
8
de 2/4 de 4 a 6 de la tarda.

