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Més informació a:

Ajuntament de Font-rubí
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08736 - Font-rubí
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www.font-rubi.cat
fontrubi@font-rubi.cat

Organitza:

Amb el suport de:

Col·labora:

Comissió de Festes

Comissió Vinòleum

Escola Font-rúbia

Espai Jove “La Barraca”

Societat del Ball
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Els administradors/es s’estan començant a moure per aconseguir col·laboracions d’em-
preses, comerços i particulars per finançar la Festa Major de Guardiola de Font-rubí. Les 
diverses formes publicitàries per col·laborar-hi són: 

Per a més informació:  93 897 92 12 Ext. 2 (Cultura).

Col·labora amb el programa de 
la Festa Major de Guardiola  
de Font-rubí

Contraportada 
exclusiva 
285,00 € 

Es publicarà a la 
contraportada,  

la primera empresa 
que informi del seu 

interès. 

Publicitat mida 
mitja pàgina 
110,00 € 

Es publicarà a 
l’interior, davant 

i darrere del 
programa d’actes. 

Publicitat mida 
targeta 
45,00 € 

Apareixerà a l’interior 
del programa  

de manera intercalada 
amb els actes de  

la FM.

Publicitat mida 
pàgina sencera

180,00 € 
Es publicarà a 

l’interior, davant 
i darrere del 

programa d’actes.

Publicitat mida 
targeta doble 

80,00 € 
Apareixerà a l’interior 

del programa, 
intercaladament  
amb els actes de  

la FM.

Patrocini d’un acte  
de la Festa Major

500,00 € 
Es concedirà una 
pàgina sencera i 
es promocionarà 

l’empresa 
patrocinadora dins 
de l’acte escollit.

CULTURA
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El dia 11 de juny, a les 21h i a la pista poliesportiva, 
tornarem a reunir-nos per fer el sopar de col·laboradors 
i col·laboradores de la Festa Major de Guardiola de Font-
rubí. Per aquesta raó, les entitats i persones que formeu 
part de la Festa Major haureu de fer arribar la vostra 
participació a la regidoria de cultura abans del 3 de juny.
Els acompanyants també podran venir i tindrà un cost de 
10€ per persona que caldrà pagar el mateix dia del sopar.
Esperem tornar a gaudir d'un sopar ple de retrobaments, 
emocions i sorpreses. Us hi esperem!

Sopar de 
col·laboradors/es  
de la Festa Major

Vols ballar per 
Festa Major?
Encara sou a temps de po- 
der apuntar-vos a algu- 
na de les entitats de balls 
populars: bastoners, gita- 
nes, panderos, panderetes, 
gegants, la serpent, cap-
grossos, diables, cercolets, 
pastoretes, bastoners... visi- 
teu la pàgina Web de 
l’Ajuntament i trobareu les 
entitats que formen part 
del gran elenc cultural de 
Font-rubí.  

CULTURA
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Novament es tornen a programar 
les festes dels barris amb l’arriba-
da de l’estiu a Font-rubí després 
d’aquesta aturada forçada que hem 
viscut. A continuació us detallem el 
calendari dels diversos nuclis que 
organitzaran la seva festa: 
 
• L’Alzinar: dissabte 25 de juny. 
• Carrer Sta. Maria: diumenge 3  

de juliol. 
• Barri de Sta. Maria: dissabte 9  

de juliol. 
• Can Castellví: dissabte 16 i 

diumenge 17 de juliol. 
• Les Casetes: divendres 22 i 

dissabte 23 de juliol. 
• Barri de Font-rubí: dissabte 23 i 

diumenge 24 de juliol. 
• Plaça del Mil·lenari: dissabte 30  

de juliol. 
• Can Rovireta: dissabte 6 i 

diumenge 7 d’agost.

La Comissió del Vinòleum ja s’ha posat en 
marxa per organitzar la nova edició de la fira 
del Vinòleum on esperen millorar la presència 
dels cellers de Font-rubí, potenciar el producte 
de proximitat  i seguir millorant la zona dels 
bancals amb la programació cultural. 

Tornen  
les festes  
dels barris 

El Vinòleum  
es farà el cap de 
setmana del 8 i 9 
d’octubre

CULTURA
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III BICICLETADA FONT-RÚBIA
El divendres 3 de juny fem 
la 3a bicicletada Font-rú-
bia!!! En aquesta proposem 
a les famílies i alumnes a 
venir en bicicleta a l’escola!! 
Promovent una mobilitat 
més sostenible!!

Les rutes, els punts de tro-
bada i els horaris de sorti-
da seran: 
- Ruta de Llebeig: inici a les 
8.15h a la plaça de la Rovi-
ra Roja  8.30h a la Mas-

sana  8.45h a la plaça de 
l’Ajuntament de Guardiola.

- Ruta de Xaloc: inici a les 
8.20h a Grabuac  8.35h a 
la Serra dels Bous  8.45h 
a La Fanga.

- Ruta de mestral: inici a 
les 8.00h a la plaça de Can 
Castellví  8.20h a la pla-
ça de l’Alzinar  8.45h a la 
plaça de Can Rovireta. 

Aquesta activitat està or-
ganitzada per una comissió 
mixta de famílies i mestres, 
emparada per l’AMPA i l’es-
cola Font-rúbia.

CAMINADA EN COMUNITAT 
PER L’ENTORN
El mateix divendres 3 de 
juny, a les 10.30h sortirem 
de l’escola i farem una ca-
minada per descobrir el 
nostre entorn. Aquest curs 
anem al Bosc de Can Sardà! 

Les famílies, amics, ami-
gues i veïnat està convidat 
a venir! En el cas de voler 
acompanyar-nos et pots po-
sar en contacte amb l’escola 
a través del telèfon: 93 897 
93 27 o via correu electrò-
nic: a8017244@xtec.cat

La tornada a l’escola està 
prevista a les 16.30h.

III Bicicletada Font-rúbia  i sortida 
en comunitat per l’entorn

EDUCACIÓ
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EDUCACIÓ

Ja teníem moltes ganes de tornar a gaudir 
de la tradicional festa de final de curs!! I 
enguany la podem recuperar!!

El divendres 17 de juny a les 19.30h cele-
brem a la pista poliesportiva la Festa de 
final de curs de l’escola!!

El programa de l’acte serà:
- Actuacions dels diferents grups d’alumnes
- Comiat del grup de 6è
- Sopar de germanor (organitzat per l’AMPA)

Tota la Comunitat Educativa i entorn social 
està convidat a venir! 

El termini per a les 
noves inscripcions 
serà de l'1 al 10 de 
juny.

Ja podeu consul-
tar el fulletó amb 
la informació del 
nou curs 2022-23 
mitjançant la pàgi-
na Web del Consell 
Comarcal de l'Alt 
Penedès: www.cca-
penedes.cat o di-
rectament a través 
de l'adreça següent: 
https://emaltpenedes.wordpress.com/

L'alumnat de l'escola ja pot fer la Confirma-
ció de la plaça pel curs 2022-23 a través 
del tràmit telemàtic al web del Consell Co-
marcal de l'Alt Penedès (Serveis, Carta de 
serveis).

Festa de final de 
curs

EMAP Escola de 
Música de l'Alt 
Penedès
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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 28 de juny, farem activitats al voltant del 
dia de l'orgull LGTBIQ+.
El juliol és el mes del Guardijove! Durant 
tot el mes es realitzaran tallers i càpsules 
formatives, jocs, activitats i actes!
Ah! I només quedarà dos mesos per Festa 
Major!
Però, espera, tot això no s'organitza i es 
prepara tot sol. Ho hem de fer entre tots 
i totes, així també podem fer tot allò que 
realment ens motiva i ens agrada!
És per tot això, dissabte 11 de juny a les 
18h. a La Barraca farem Assemblea de Jo-
ves per preparar i organitzar els tallers, ac-
tivitats i actes de l'estiu!

No hi faltis!

Ep joves!
JOVENTUT
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PISCINA MUNICIPAL

La temporada d’estiu de la Piscina Municipal tin-
drà el tret de sortida el cap de setmana del 18 i 
19 de juny. El dissabte 18 l’entrada a la piscina 
serà gratuïta i l’horari d’obertura serà d’11 del 
matí a 7 de la tarda. Del dilluns 20 al divendres 
24 de juny la piscina obrirà de 3 del migdia a 7 
de la tarda; i del dissabte 25 de juny al diumenge 
4 de setembre, el servei romandrà obert d’11 del 
matí a 7 de la tarda, de dilluns a diumenge. 

TARIFA DE PREUS ANY 2022:

ABONAMENT DE TEMPORADA
ENTRE 6 I 13 ANYS ...............................................32,00 €
ENTRE 14 I 17 ANYS ............................................40,00 €
MAJORS DE 18 ANYS .........................................48,00 €

ABONAMENT PERSONAL DE 10 ENTRADES
ENTRE 6 I 13 ANYS ...............................................20,00 €
ENTRE 14 I 17 ANYS ............................................25,00 €
MAJORS DE 18 ANYS  ........................................32,00 €

ENTRADA D’UN DIA
ENTRE 6 I 13 ANYS ..................................................2,50 €
ENTRE 14 I 17 ANYS ...............................................3,50 €
MAJORS DE 18 ANY ...............................................4,50 €

Les famílies nombroses i les monoparentals 
empadronades a Font-rubí gaudiran d’un 
25% de bonificació dels preus indicats, tant en 
abonaments com en entrades.

Els menors que estiguin d’acollida en una 
família de Font-rubí gaudiran d’un 50% de boni- 
ficació tant en abonaments com en entrades.

Així mateix, gaudiran d’entrada o d’abonament 
gratuït els font-rubinencs majors de 65 anys i 
les persones amb discapacitat (amb un grau 
mínim del 33%) empadronades al municipi.

La Piscina 
Municipal obrirà 
a partir del dia  
18 de juny 
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AGENDA JUNY

DIVENDRES 3 
III BICICLETADA A FONT-RÚBIA

Consulteu pàgina 8 per a més infor-
mació
Organitza: AMPA i l’Escola Font-rúbia.

CAMINADA PER DESCOBRIR EL 
NOSTRE ENTORN FINS EL AL BOSC 
DE CAN SARDÀ! 

A les 10.30h.
Organitza: Escola Font-rúbia.

BIBLIOBÚS EL CASTELLOT

De les 11 a les 13h. davant l’escola 
Font-rúbia

DIUMENGE 5 
BALL AMB EL GRUP “DOLCE VITA”

A les 19h. a la Pista Poliesportiva
Organitza: Societat del Ball de Font-rubí

DIVENDRES 10
XERRADA - DEBAT SOBRE EL CANVI 
CLIMÀTIC I FONT-RUBÍ: EL CONSUM 
RESPONSABLE I DE PROXIMITAT
A les 19h a l'Espai Jove “La 
Barraca”

Debat sobre el canvi climàtic des 
d'un punt de vista personal, les ac-
tivitats que es podem desenvolupar 
a nivell personal per combatre els 
efectes del canvi climàtic.
Preu: Gratuït
Organitzat per: Associació Cultural Empelt
Col·labora: Ajuntament de Font-rubí, 
Ateneu de Vilobí, El Montònec, Penedès 
Cultura, Pamapam, EdC, Sos Penedès, 
Aixarcolant, Espigoladors.

DIUMENGE 12 
BALL AMB EL GRUP “STRESS BAND” 

A les 19h. a la Pista Poliesportiva
Organitza: Societat del Ball de Font-rubí

Lectura dels comptadors d’aigua
Recordeu que del dia 20 al 30 de juny es podrà enviar la lectura 
dels comptadors d’aigua a través de la web https:// font-rubi.cat/
serveis/lectura-de-comptador-daigua 
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AGENDA JUNY

DIVENDRES 17
BIBLIOBÚS EL CASTELLOT

De les 11 a les 13h. davant l’escola 
Font-rúbia

DIVENDRES 17  
FESTA DE FINAL DE CURS DE L’ES-
COLA FONT-RÚBIA!
A les 19.30h a la Pista poliesportiva 
Organitza: AMPA i l’Escola Font-rúbia.

DIUMENGE 19 
BALL AMB EL GRUP “PEP I MARIA 
JOSÉ”

A les 19h a la Pista Poliesportiva 
Organitza: Societat del Ball de Font-rubí

DILLUNS 20 
BIBLIOBÚS EL CASTELLOT

De les 15.30 a les 18h davant la 
plaça de l'Ajuntament

DIUMENGE 27 
BALL AMB EL GRUP “ALMA QUAR-
TET”

A les 19h a la Pista Poliesportiva 
Organitza: Societat del Ball de Font-rubí

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

ÈS
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  V
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da

bP-2126

la Carrerada

bP-2126

 MAS MOIÓ

 LA FANGA

 CAN ROVIRETA

 FABRICA TIPSA

 CAN CASTELLVÍ

JUNY
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

L’antic remolc està permanentment situat al C/ Santa Maria 
(Davant la piscina municipal). 
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DESCOBRIM FONT-RUBÍ

La cova està situada en un pendent boscós, sota una 
gran llosa de pedra que aixopluga una gran avant-
sala. S’hi pot entrar quasi dret. El sostre és llis i s’hi 
obren un parell de claraboies naturals on la llosa és 
més prima. Deuen ser una fantàstica xemeneia per 
un foc a terra, però també un perill pels que circulin 
per d’alt. La llum que entra ens mostra inicialment 
un recinte d’uns 30 m², així i tot, ens caldrà un lot 
per endinsar-nos-hi més. La configuració de la cova 
és força laberíntica. La sala gran es va fent més baixa 
a mesura que entrem, petites obertures ens delaten 
altres cambres inaccessibles i ens amaguen incògni-
tes que encara no s’han resolt. 

Com arribar-hi: 
És recomanable partir de l’Avellà i travessar el barri per 
a seguir el camí que puja cap a Mas Bolet. Tot i que el 
recorregut és transitable el millor és remuntar-lo amb 
un vehicle tot-terreny, i en vint minuts hi serem.
També, si el dia acompanya, es pot partir de Font-rubí 
i realitzar una bonica excursió a peu, seguint el camí 

de Mas Vallet fins a Bolet. El recorregut ressegueix, en 
aquest cas, la soleia de la serra de Font-rubí, per un alti-
plà a més de 650 m per damunt el nivell del mar. A peu, 
però, en tenim per dues hores ben bones. Ambdós 
itineraris es creuen prop de les restes de Cal Cec i con-
tinua un sol camí fins a Cal Barraló, en runes, i després 
la Casa Nova de Bolet. Haurem de passar per davant de 
Mas Bolet i seguir a mà esquerra per un camí que voreja 
els porxos de la masia. Seguint-lo molt aviat deixarem 
un caminet a l’esquerra i continuarem.
Ara la pista, en no gaire bon estat, baixa fins que es cre-
ua amb un altre camí que per l’esquerra ve de Pereres 
o Clivelleres i segueix a l’esquerra cap a la Casa Nova 
de Bolet. En aquest punt no s’ha de tirar ni a dreta, ni a 
esquerra, sinó endavant. Un carrerany que neix enfront, 
en un minut ens portarà fins als primers forats que hi ha 
a terra i a l’entrada de la cova sota la roca

La cova del Bolet
 

Consulta el 
QR per més 
informació

Extret de: "Conèixer Font-rubí i el seu entorn" de Joan Marc Galimany Bonaterra
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Consultori
Dilluns, dimecres i 
divendres de 8 a 14 h. 

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

dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 h.

Fora d'aquest horari, podeu adreçar-vos a
• 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 20.00 h.
• Hospital Comarcal de l’Alt Penedès:  

Tel. 061 / 112.

HORARIS

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.

Deixalleria municipal

De dilluns a divendres de 9.00 h.  
a 14.00 h. 

Atenció al públic de 
l’Ajuntament de Font-rubí




