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La programació es pot veure alterada segons l’evolució de la Covid-19. Aconsellem seguir les xarxes socials de l’Ajuntament per a 
una informació actualitzada.

Més informació a:

Ajuntament de Font-rubí
Pl. de l’Ajuntament, 1

08736 - Font-rubí
Tel. 93.897.92.12

www.font-rubi.cat
fontrubi@font-rubi.cat

Organitza:

Amb el suport de:

Col·labora:

Ampa Escola Font-rúbia 

ADF Font-rubí

Associació de la Gent Gran

Comissió de Festes

Comissió de Reis

Escola Font-rúbia

Espai Jove “La Barraca”
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PROGRAMA D’ACTIVITATS DE NADAL
DILLUNS 6
CANTADA I RECAPTE 
TRADICIONAL

A les 9.30 h.
Cantada i recapta tradicional dels Nicolaus. 
A Guardiola, l'Avellà, l'Alzinar, Les Casetes i 
Santa Maria, segons possibilitats. 

DIUMENGE 12
CANTADA I RECAPTE 
TRADICIONAL

A les 9.30 h.
Cantada i recapta tradicional de les Llúcies. 
A Guardiola, l'Avellà, l'Alzinar, Les Casetes i 
Santa Maria, segons possibilitats.

DIVENDRES 17
CANTADA DE NADALES  
DE L’ESCOLA Font   –rúbia

A partir de les 15 h. pels carrers de la vila
Enguany l’escola farà la Cantada de Nadal amb 
la Coral de Guardiola en forma de passejada 
pel poble. 

15.15 h. Plaça Ajuntament
Actuació a carrer dels alumnes d’Educació In-
fantil i Cicle Inicial.

15.40 h. Turó de Cal Torrents
Actuació a càrrec dels alumnes de Cicle Mitjà 
i l’Agrupació Coral de Guardiola de Font-rubí.

16:00 h. La Barraca
Actuació del Cicle Superior més cant comú de 
tots i totes. 

Organitza: Escola Font-rúbia 
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XOCOLATADA POPULAR
A les 16 h. a la zona de La Barraca
En benefici del fons bibliogràfic de la biblioteca 
de l'escola. També i hi haurà una urna on dipositar 
donatius per La Marató de TV3.
Organitza: AMPA i Escola Font-rúbia
Col·labora: Ana Navarro. 

DISSABTE 18
TALLER DE FANALETS 
A les 18 h. al Centre Recreatiu “La Coop-
erativa”
Construeix el teu fanalet per donar la ben-
vinguda als Reis Maigs d'Orient. Així podran 
veure't i saludar-te durant la Cavalcada. No et 
quedis sense el teu fanalet!. 
Organitza: Ajuntament de Font-rubí 

ARRIBADA DE LA FADA 
ENCANTADA

A les 19.30 h.
Aquest any rebrem la nova Ambaixadora de 
Ses Majestats els Reis Mags d'Orient, la Fada 
Encantada. Provinent del Castellot arribarà a 

Guardiola escoltada per l’ADF de Font-rubí on 
farà una petita cavalcada pel centre de Guar-
diola de Font-rubí. Un cop finalitzi farà estada 
al Centre Recreatiu on podrà saludar a tots els 
infants que ho desitgin. 
Us informem que a la Patge Encantada li en-
canta rebre dibuixos, versos i desitjos! 
Us animeu a fer-ne un?
Organitza: Ajuntament de Font-rubí.

Col·labora: Comissió de Reis i ADF de Font-rubí

DEL 20 DE DESEMBRE'21  
AL 4 DE GENER'22
BÚSTIA REIAL
A les entrades de 
l’Ajuntament i La 
Barraca
La bústia reial serà 
el lloc on haureu de 
deixar la vostra carta. 
La Patge Encantada 
serà l'encarregada 
aquests dies de reco- 
llir-les i fer-les arribar 
als Reis Mags d'Orient 
per poder preparar 
els vostres regals amb 
temps.
Organitza: Ajuntament 
de Font-rubí.

Col·labora: Comissió de Reis 

PROGRAMA D’ACTIVITATS DE NADAL
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DIVENDRES 24
CAGATIÓ POPULAR

A les 18 h. a l'Espai Jove "La Barraca"
L’ADF anirà al bosc a recollir el Tió i l’escoltarà 
fins La Barraca on serà rebut per les autoritats i 
els infants que vulguin fer-lo cagar.
Organitza: Ajuntament de Font-rubí amb l’Espai Jove “La 
Barraca”.

MISSA DEL GALL I 
CANTADA DE NADALES

A les 23 h. a l'Església de Santa Maria de 
Bellver
Missa del gall i repertori de nadales de 
l'Agrupació Coral de Guardiola de Font-rubí.
Organitza: Parròquia de Santa Maria de Bellver i 
Agrupació Coral de Font-rubí

DIVENDRES 31
CONCURS DE CAP D'ANY

Durant la nit de cap d'any des de mitja nit 
fins a les 20 hores del dia 2 de gener
Us animeu a enviar una fotografia diverti-
da menjant el  raïm de Cap d'any?. Entre 
els participants es farà un concurs amb un 
jurat independent que escollirà la millor fo-
tografia tenint en compte la seva diversió 
i/o originalitat. El premi serà entregat pels 
Reis Mags el dia 5 de gener un cop acabi la 
Cavalcada. 
Per a més informació: www.font-rubí.cat 
Organitza: Ajuntament de Font-rubí amb l’Espai Jove "La 
Barraca" 

PROGRAMA D’ACTIVITATS DE NADAL
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DIMECRES 5 DE GENER
ARRIBADA DELS REIS MAGS D’ORIENT
A partir de les 17 h. 
La comitiva reial arribarà des de la muntanya i farà la seva tradicional cavalcada pels principals carrers 
de Guardiola de  Font-rubí. Acabarà la seva visita a la pista poliesportiva on serà rebuda per les autori-
tats i podrà rebre les cartes dels infants que ho desitgin.

PROGRAMA D’ACTIVITATS DE NADAL

ARRIBADA 
DELS 

REIS MAGS 
D’ORIENT
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PROGRAMA D’ACTIVITATS DE NADAL

INICI
CAVALCADA DE REIS

ARRIBADA
PISTA POLIESPORTIVA
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El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per 
l’Assemblea General de Nacions Unides l’Agenda 
2030 de Desenvolupament Sostenible, amb 
els objectius d’erradicar la pobresa, lluitar contra 
la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi cli-
màtic, entre altres. Aquesta agenda marcarà l’ac-
ció global pel desenvolupament fins a l’any 2030 
i, conjuntament amb la resta d’agendes globals, 
configura un full de ruta d’actuació connectat en-
tre si per a assolir un objectiu comú: el desenvolu-
pament mundial sostenible.

L’Agenda 2030 és una agenda integral i mul-
tidimensional referida a les tres dimensions del 
desenvolupament sostenible (l’econòmica, la 
social i l’ambiental i d’aplicació universal), i es 
desplega mitjançant un sistema de 17 objectius 
de desenvolupament sostenible, a través dels 
quals es proposa abordar els grans reptes globals, 
des de la lluita contra la pobresa o el canvi climà-
tic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, 
la pau o les ciutats sostenibles. Cada ODS inclou 
diferents metes (en total 169) que contribueixen 
al compliment de l’objectiu.

Per a més informació podeu consultar la pàgina web:  
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

Què són els ODS?
NOTÍCIES
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NOTÍCIES

El 10 d’agost l’Ajuntament de Font-rubí va apro-
var l’expedient de contractació de les obres per a 
la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici 
consistorial. Aquestes obres estan subvenciona-
des al 100% per la Diputació de Barcelona com 
a membres que és l’Ajuntament de Font-rubí de 
ple dret en l'Associació de ciutats i pobles cap a 
la sostenibilitat.

La instal·lació ha estat de 24 plaques solars amb 
una potència de 9,6 kWh i amb una producció 
d’uns 14.000 kwh. l’any. Una part d’aquesta ener-
gia és pel funcionament de l’equipament i l’altre 
que no es consumeix s’aboca a la xarxa elèctrica 
general on la companyia distribuïdora està obli-
gada a comprar-la. Tanmateix, es preveu que en 
uns 7-8 anys s’hagi recuperat la inversió feta.

El total de la inversió final ha estat de 18.642 € 
(iva inclòs). 

L’Ajuntament continuarà en els propers mesos 
instal·lant noves plaques solars a la resta d’equi-
paments municipals. Des del mes de novembre 
també formem part de la Xarxa de Ciutats i Po-
bles cap a la Sostenibilitat de la DIBA on ja som 
més de 310 membres que treballem per un fu-
tur més sostenible.

Comptadors d’aigua
Recordeu que del dia 1 al 10 de gener es podrà enviar la 
lectura dels comptadors d’aigua a través de la web  https://
font-rubi.cat/serveis/lectura-de-comptador-daigua

Plaques solars 
Ajuntament
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NOTÍCIES

Des del Servei de Joventut 
de Font-rubí, juntament 
amb altres municipis de l'Alt 
Penedès, es va tornar a orga-
nitzar una activitat manco-
munada a Port Aventura el 
passat diumenge 7 de no-
vembre, per tal de cohesio-
nar encara més el jovent pe-
nedesenc, oferint oci lluny 
del poble a aquests i vetllant 
per la màxima participació 
i inclusió possible amb la 
gratuïtat del transport amb 
el suport dels Ajuntaments 
participants.

En total van participar més 
de 300 joves de diferents 
municipis de la comarca, 
entre ells i elles, joves de 
Font-rubí.

Des d'abans de la pandèmia 
no s'ha pogut tornar a orga-
nitzar l'Assemblea de Joves de 
Font-rubí. Ara, amb la situació 
epidemiològica favorable hem 
pogut tornar a tirar endavant el 
projecte.

El 17 de novembre es va convo-
car la primera reunió de l'Assem-
blea de Joves de 2021. La idea 
d'aquesta primera jornada era 
compartir les necessitats, moti-
vacions, inquietuds i idees per 
intentar cobrir-les, majoritària-
ment, de forma conjunta.

L'assemblea va comptar amb 
més de 15 propostes materials 
per poder treballar-hi i iniciar 

possibles nous projectes. Algu-
nes d'elles es van traslladar de 
forma virtual a través d'Insta-
gram o What's App. Si no pots 
venir en alguna trobada o tens 
alguna idea o proposta posa't 
en contacte amb La Barraca!

Si hi vols participar posa't en 
contacte amb La Barraca.

Sortida a Port 
Aventura'21

Assemblea de joves

Si vols estar informat, apuntat  
el WhatsApp de l’Ajuntament
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NOTÍCIES

www.penedescultura.cat
BUTLLETÍ PENEDÈS CULTURA

Subscriu-t’hi i cada dijous t’enviarem per correu 
electrònic les novetats per a la propera setmana

Servei Comarcal de Cultura - c/Hermenegild Clascar, 1-3 - Vilafranca del Penedès
Tel. 93 890 00 00 ext. 312 i 331 - cultura01@ccapenedes.cat

El mes d'octubre l'streamer 
Ibai Llanos i el jugador del 
F.C. Barcelona Gerard Piqué 
van organitzar un campionat 
"mundial" del típic joc de "el 
globus no pot caure a terra". 
Aquest campionat es va con-
vertir en una retransmissió 
en directe viral, on molts jo-
ves, i dinamitzadors i tècnics 
de joventut, perquè no dir-
ho, el van seguir.

A partir d'aquest campionat, 
el Servei de Joventut de Sant 
Martí Sarroca va organitzar 
una primera jornada local 
del campionat i van animar, a 

través de les xarxes socials, a 
la resta de municipis a orga-
nitzar-ne amb la proposta de 
poder realitzar un campionat 
comarcal en un futur.

Així doncs, el 13 de novembre 
La Barraca va organitzar la pri-
mera jornada local del Balloon 
Cup on van participar dife-
rents joves. La idea és tornar a 
organitzar noves jornades per 
intentar consolidar-la a escala 
local i en un futur organitzar 
un campionat comarcal.

Des del Servei de Joventut 
apostem per seguir treballant 

amb altres municipis per po-
der crear i organitzar noves ac-
tivitats conjuntes. Una d'elles, 
i que ja fa anys que es realitza, 
és l'Esquiada Jove, que si la 
situació epidemiològica i ho 
permet, aquest 2022 es torna-
rà a organitzar!

Font-rubí Balloon Cup
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AGENDA

DESEMBRE
DIUMENGE 5
BALL AMB EL GRUP MUSICAL 
"HABANA" 

A les 19 h. al Centre Recreatiu “La 
Cooperativa”
Organitza: Societat del Ball

DILLUNS 6
CANTADA I RECAPTE 
TRADICIONAL
A les 9.30 h.
Cantada i recapta tradicional dels 
Nicolaus. A Guardiola, l'Avellà, l'Alzinar, Les 
Casetes i Santa Maria, segons possibilitats. 

DIVENDRES 10
CINEFÒRUM “COMPRAR,  
TIRAR, COMPRAR”
De 17 a 20h. al Centre Recreatiu 
“La Cooperativa”.
Organitza: As. GENS.

DIUMENGE 12
CANTADA I RECAPTE 
TRADICIONAL
A les 9.30 h.
Cantada i recapta tradicional de les 
Llúcies. A Guardiola, l'Avellà, l'Alzinar, 
Les Casetes i Santa Maria, segons 
possibilitats.

BALL AMB EL GRUP MUSICAL 
"ALMAS GEMELAS" 
A les 19 h. al Centre Recreatiu “La 
Cooperativa”
Organitza: Societat del Ball

DIVENDRES 17 
CANTADA DE NADALES DE 
L’ESCOLA FONT-RÚBIA

Divendres 17 de desembre a partir 
de les 15 h. pels carrers de la vila

XOCOLATADA POPULAR
A les 16 h. a la zona de La Barraca
Organitza: Escola Font-rúbia

DISSABTE 18 
TALLER DE FANALETS 
A les 18 h. a l’Espai Jove “La Barraca”

ARRIBADA DE LA FADA 
ENCANTADA
A les 19.30 h. pels carrers de la vila 
i finalitza al Centre Recreatiu

DIUMENGE 19 
BALL AMB EL GRUP MUSICAL 
ALEA  
A les 19 h. al Centre Recreatiu “La 
Cooperativa”
Organitza: Societat del Ball

DEL 20 /12/21AL 4 /01/22
BÚSTIA REIAL

A les entrades de l’Ajuntament i La 
Barraca

DIVENDRES 24 
CAGATIÓ POPULAR
De les 17 a les 20 h. a l'Espai Jove 
de "La Barraca"

MISSA DEL GALL I CANTADA 
DE NADALES
A les 23 h. a l'Església de Santa 
Maria de Bellver
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AGENDA

DISSABTE 25 
BALL AMB EL GRUP MUSICAL 
"PARIS LA NUIT"

A les 19 h. al Centre Recreatiu “La 
Cooperativa”
Organitza: Societat del Ball

DIVENDRES 31 
CONCURS DE CAP D'ANY
Durant la nit de cap d'any des de 
mitja nit fins a les 20 hores del dia 
2 de gener

GENER
DIUMENGE 2 
BALL AMB EL GRUP MUSICAL 
"ALMAS GEMELAS"
A les 19 h. al Centre Recreatiu “La 

Cooperativa”
Organitza: Societat del Ball

DIMECRES 5
ARRIBADA DELS REIS MAGS 
D’ORIENT

A partir de les 17 h. centre vila i 
final a la pista poliesportiva

DIUMENGE 9
BALL AMB EL GRUP MUSICAL 
"GRUP 43" 
A les 19 h. al Centre Recreatiu “La 
Cooperativa”
Organitza: Societat del Ball

DIUMENGE 16
BALL AMB EL GRUP MUSICAL 
"MADISON"

A les 19 h. al Centre Recreatiu “La 
Cooperativa”
Organitza: Societat del Ball

DIUMENGE 23
BALL DE LES FESTES DE SANT 
VICENÇ AMB “ORQUESTRA 
GLASE” 

A les 19 h. al Centre Recreatiu “La 
Cooperativa”
Organitza: Societat del Ball

DIUMENGE 30
BALL AMB EL GRUP MUSICAL 
“SOL I MAR” 

A les 19 h. al Centre Recreatiu “La 
Cooperativa”
Organitza: Societat del Ball

* Tots els balls caldrà presentar el passaport 
Còvid-19 (en format paper o electrònic). 
#culturasegura



14

Ubicació del reciclamòbil 

Guardiola de font-rubí

a la llacuna
a Vilafranca del Penedès

a Vilobí
del Penedès

font-rubí

font-rubí
de baix

Cal romeu

l’avellà

Can Castellví

la rubiola

Montjuic

Mas Moió

la Maçana

Can rovireta

Cal 
Pep 
Piñol

Cal Xic

la font

Grabuac

els Pujols

Puigdalber

les Cases noves

les Casetes d’en respall

el Serral de d’alt

Sabanell
Cal Cintet

la fanga

la Serra dels bous

Santa María 
del bellver

el Semisó

l’alzinar

Mas bolet

les Pareres

el Coll 
de la barraca

Serra de font-rubí

la Carrerada

a Vilafranca del Penedès

al Plà del Penedès

a torrelavid

bV-2127

ronda de font-rubí

CaMí de la MaÇana

el 
balCÓ del 

Pe
ned
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C1
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  V
il
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ra
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a-
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ua
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da

bP-2126

la Carrerada

bP-2126

 FABRICA TIPSA

 LES ESCOLES DE GUARDIOLA

 CAN CASTELLVÍ

 SANTA MARIA DE BELLVER

 MAS MOIÓ

Atenció al 
públic de 
l’Ajuntament  
de Font-rubí
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. 
Dimarts de 16.00 a 20.00 h.

Consultori
Dilluns, dimecres i 
divendres de 8 a 14h. 
La campanya de vacunació de la grip a Guardiola 
de Font-rubí, es fa cada dimarts  al matí  i acabarà el 
7 de desembre de 2021. Si cal s’allargarà com sigui 
necessari.

Cal demanar cita a: 
• ABS Penedès Rural: Tel. 93 887 92 54. De dilluns a 

divendres de 8.00 a 15.00h.

Fora d’aquest horari, podeu adreçar-vos a:
• Tel. de programació de visites: 93 326 89 01
• Web: https://ecap.ics.gencat.cat/visitesiserveis/

programacio_visites/visites.aspx

Urgències:
• CAP Els Monjos: Tel. 93 818 67 48. De dilluns a 

divendres de 15.00 a 20.00h.
• Hospital Comarcal de l’Alt Penedès:  

Tel. 061 / 112.

Deixalleria municipal 
Dimarts de 10.00 a 13.00 h.
Divendres de 16.00 a 19.00 h.
Dissabtes de 10.00 a 13.30 h i de 15.30 a 18.00 h.

HORARIS

DESEMBRE
di dm dc dj dv ds dg

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
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NOTÍCIES




