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Molta calor al Mercat per 
avaries en la climati tzació
M. CABRERA

Els paradistes del Mercat ja 
porten, com a mínim, tres 
estius sense que funcioni 
de forma correcta l’aire 
condicionat. Això implica 
que a l’interior de l’edifi ci 
a vegades s’arriba a tempe-
ratures molt elevades que 
comporten dificultats per 
als negocis: incomoditat 
per a la clientela i els treba-

lladors, avaries d’aparells i 
problemes de salut. “La gent 
es mareja, estem tot el dia 
amb venti ladors, perquè és 
insuportable i la maquinà-
ria es fa malbé, s’espatlla”, 
ha explicat Isabel Romero, 
presidenta de la Junta d’Ad-
judicataris del Mercat.

Segons ha explicat, el 
problema “no és d’ara, por-
tem almenys tres esti us així, 
diuen que hi ha dues màqui-
nes espatllades des del juny, 
però això no ens serveix”. El 
problema de la mala clima-
ti tzació de l’edifi ci, sumat a 
les elevades temperatures 
de les darreres setmanes, 
ha començat a afectar el 
rendiment dels negocis i les 
parades, que veuen com dis-
minueix el volum de venda 
per culpa de les elevades 
temperatures a l’interior del 
Mercat: “Econòmicament 
aquesta situació ens està 
fent molt de mal i ens està 
afectant”.

Millores urgents
Per tal de resoldre el pro-
blema, l’Ajuntament de Rubí 
va mantenir una reunió el 
dimecres a la tarda amb 
membres de la Junta, en la 
qual els va explicar les me-
sures urgents que prendrà 
el consistori per reverti r la 
situació.

Les accions contemplen 
l’ampliació de l’horari de 

funcionament del sistema 
de climati tzació, la reparació 
de les tres màquines que no 
funcionen correctament, 
l’opti mització dels conduc-
tes per on passa l’aire de les 
tres màquines que sí que 
funcionen i la col·locació de 
reixes en zones de la coberta 
per a evacuar l’aire calent. 
L’Ajuntament preveu que 
aquestes accions concentrin 
la circulació de l’aire fresc a 
la zona on ara mateix hi ha 
les parades en funciona-
ment. “Hem sorti t contents 
de la reunió, perquè ens han 
demanat perdó i ens han 
ofert solucions”, ha explicat 
Isabel Romero.

Reforma total de 
la climati tzació
De fet, està previst que el 
8 de juliol s’iniciï una refor-
ma integral del sistema de 
climati tzació que implicarà 
la renovació total de tots 
els equips. Unes obres que 
s’allargaran fi ns al mes d’oc-
tubre i que no afectaran el 
normal funcionament del 
Mercat. “Demanem dis-
culpes a les persones que 
treballen al Mercat i agraïm 
la professionalitat que han 
demostrat durant l’onada 
de calor i confi em que les 
mesures previstes tinguin 
efectes immediats”, ha dit el 
regidor de Comerç, Moisés 
Rodríguez.

L’avaria provoca elevades temperatures al Mercat. / Arxiu

Una seixantena de propostes 
als Pressupostos Parti cipati us
Els veïns de Rubí han presen-
tat un total de 59 propostes 
als Pressupostos Partici-
pati us 2020 durant la fase 
d’aportacions. D’aquestes, 
45 idees s’han aportat a 
través de la plataforma di-
gital Rubí Parti cipa, mentre 
que les 14 restants s’han 
recollit al taller parti cipati u 
celebrat el 20 de juny al Rubí 
Forma.

El taller de parti cipació 
va comptar amb la presèn-
cia de 17 persones, que van 
exposar i debatre diverses 
idees d’inversió per a la ciu-
tat. Si aquests projectes su-
peren la posterior validació 
tècnica, passaran a la fase 
fi nal de votació ciutadana. 
Totes es poden consultar a 
l’apartat corresponent de la 
plataforma de parti cipació.

Algunes de les propostes 
són millores a zones verdes 

i parcs de diferents barris, 
incrementar el verd a tota 
la ciutat, millores a voreres 
a diferents punts, una pas-
sera  de la Plana del Castell a 
l’Escardívol i diferents actu-
acions a les urbanitzacions, 
com connexions pacifi cades 
o càmeres de seguretat. Ara, 
totes aquestes propostes 
passen a la fase de validació 
tècnica que s’allargarà tot el 
mes de juliol. És el moment 
d’avaluar la viabilitat tècnica i 
econòmica de cada projecte. 
Aquest procés anirà a càrrec 
de tècnics municipals.

El procés participatiu 
farà una nova aturada al 
mes d’agost i al setembre i 
de l’1 al 30 de setembre la 
plataforma Participa Rubí 
canalitzarà la priorització 
de totes les propostes que 
hagin rebut el visti plau tèc-
nic. / DdR
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REDACCIÓ

La plataforma Rubí Sense 
Abocadors ha començat a 
presentar al·legacions con-
tra l’obertura de l’abocador 
de Can Balasc i ha fet una 
crida a enti tats i ciutadania 
perquè també en presenti n. 
L’empresa que gesti ona les 
instal·lacions ha demanat 
a la Generalitat la llicència 

Imatge de les instal·lacions de Can Balasc. / Carla Abril - Arxiu

Crida a la recollida d’al·legacions contra Can Balasc
rat, en el ti pus de residus 
admissibles o en la planta 
de tractament de residus, 
entre altres. En total, es 
tracta de 12 al·legacions 
que s’han fet arribar als di-
ferents parti ts políti cs, a les 
AMPA de Rubí i a diverses 
enti tats.

A banda d’això, Rubí 
Sense Abocadors també 
ha iniciat una recollida de 
signatures per mostrar el 
rebuig popular a l’obertura 
de Can Balasc.

QUÈ DEMANA RUBÍ SENSE ABOCADORS EN LES AL·LEGACIONS?
Accessos. Incloure 
un estudi de mo-
bilitat i eliminar les 
propostes d’accés 
a les instal·lacions 
pel mig de zones 
residencials com 
Can Serrafossà, els 
Avets o La Perla.  
Capacitat de trac-
tament de residus. 
Determinar la capa-
citat anual de trac-
tament de residus 
en 82.000 t anuals i 
no de 150.000 t. 
Capacitat del vas. 
Que el volum del 
va s  e s  l i m i t i  a 
1.085.150 m3.
Classif icació de 
l’acti vitat. Que no 
s’autoritzi una plan-

ta de tractament de 
residus, atès que 
es tracta de sòl no 
urbanitzable i que 
s’ubiqui en un polí-
gon industrial. 
Declaració d’im-
pacte ambiental. 
Incloure un estudi 
d’impacte ambien-
tal.
Planta de tracta-
ment de residus. 
Desestimar la re-
seva de sòl per a 
la planta de tracta-
ment i recuperació 
de residus.
Residus admissi-
bles. Que es tramiti  
l’autorització per 
una acti vitat de di-
pòsit controlat de 

residus inerts, amb 
el llistat de residus 
del projecte que 
contempla la sen-
tència. 
Trasllat de les bas-
ses de lixiviats i de 
recollida d’aigües 
pluvials. Que no 
s’autoritzi el trasllat 
a la zona proposa-
da, ja que afecta 
la llera de diversos 
torrents. Incloure 
dades de precipita-
ció del 2018.
Entorn socioeco-
nòmic. Distàncies. 
Que no s’autoritzi 
el dipòsit controlat 
de residus no pe-
rillosos, sinó d’in-
erts.

Dimensió de l’àm-
bit. Que es revisin 
els apartats on apa-
reixen les dimen-
sions de l’àmbit. 
Que s’exclogui del 
projecte la parcel-
la 26 (ampliació de 
Tejala, de 77.181 
m2).
Densitat dels resi-
dus. Que la densitat 
sigui de 0,60 t/m3, 
sol·licitada el 1992, 
i no e 1,2 t/m3.
Sentència 1999. 
Que es rectifiqui 
el text del primer 
paràgraf de l’anunci 
públic per ajustar-
lo a la resolució 
de la sentència del 
1999.

ambiental i actualment 
està en tràmit d’exposició 
pública. La data límit per 
presentar les al·legacions al 
projecte és el 16 de juliol.

Per tal d’aconseguir 
presentar el màxim nombre 
d’al·legacions, membres 
de la plataforma estan 
aquests dies en el Centre 
Rubinenc d’Alternatives 
Culturals (CRAC) per ajudar 

a la ciutadania a fer aquest 
tràmit de forma telemà-
ti ca. D’aquesta forma, les 
persones interessades, si 
tenen dubtes sobre com 
presentar les al·legacions, 
poden anar allà i dema-
nar ajut. També es poden 

presentar des de casa per 
internet a través de l’apar-
tat de Peti cions genèriques 
de la Generalitat o a través 
de l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà de Rubí, de forma 
presencial.

Les al·legacions redac-

tades per la plataforma 
estan relacionades amb 
els accessos a les instal-
lacions, amb la capacitat de 
tractament de residus, amb 
la classifi cació de l’acti vitat, 
en la densitat dels residus, 
en les dimensions del fo-



 Divendres, 5 de juliol de 2019 ACTUALITAT4

Festa per als infants 
saharauis que passaran 
les vacances a Rubí

Rubí Solidari ha organitzat 
una nova edició del projec-
te ‘Vacances en pau’, que 
busca que infants saharauis 
passin l’es� u amb famílies 
rubinenques. En aquesta 
ocasió, seran 5 els infants 
que s’estaran els mesos de 
juliol i agost amb famílies 
de Rubí. 

Es tracta d’una inicia� va 
de la delegació del Front 
Polisario a Catalunya per 
tal de visibilitzar el confl icte 
que pateix aquesta regió 
a l’Àfrica, una situació que 
afecta el Sàhara Occiden-

tal, ocupat actualment pel 
Marroc i que té milers de 
saharauis desplaçats en 
camps de concentració a Al-
gèria, el lloc d’on provenen 
els infants. 

La festa de benvinguda 
� ndrà lloc aquest divendres 
a par� r de les 17 hores a 
la plaça Doctor Pearson i 
consis� rà en diversos tallers, 
una exposició fotogràfi ca i 
el passi d’un documental. 
També hi haurà un sopar 
popular a les 20.30 hores i 
un concert de Mocasines, a 
les 22.30 hores. / DdR

De� ngut un camioner de Madrid per 
provocar diversos incendis a Can Sant Joan
REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra han 
de� ngut un home de 45 anys, 
nacionalitat espanyola i veí 
de la localitat madrilenya de 
Pinto, com a responsable dels 
incendis localitzats la tarda 
del 30 de juny al polígon in-
dustrial de Can Sant Joan, a 
Sant Cugat.

Una patrulla dels Mossos 
va localitzar a la tarda diverses 
columnes de fum provinents 
del polígon que es corresponi-
en a cinc focus diferents d’un 
incendi. Els Bombers es van 
desplaçar fi ns allà i van poder 
contenir les fl ames, que fi nal-
ment van cremar uns 1.000 Imatge del terreny cremat. / Mossos d’Esquadra

Un incendi a Can Fatjó crema uns 7.000 m2 de vegetació
Dimecres a la tarda, a les 
15.33 hores, es va produir un 
foc a Can Fatjó, a la zona de 
vegetació situada al costat del 
carrer Font de la Via, a prop 
de la via del tren. Fins a la 
zona es van desplaçar quatre 
dotacions dels Bombers de 
la Generalitat, una patrulla 
de Mossos d’Esquadra, tres 
de la Policia Local i una am-

bulància. 
El foc va cremar part de 

la zona d’esbarjo per a gossos 
i va estar a punt d’arribar al 
parc infan� l que hi ha a pocs 
metres. Segons els Bombers, 
el vent hauria fet volar una 
espurna d’aquest incendi, fet 
que va provocar un segon foc 
a la zona de vegetació entre 
el carrer de la Maragda i el 

de la Perla. Els Bombers van 
aconseguir controlar les fl a-
mes a les 16.01 hores, però 
el foc va cremar uns 7.000 m2 
de matolls, herbes i canyes. 
Es desconeix l’origen de l’in-
cendi.

Els incendis són recurrents 
en aquesta zona de vegetació, 
on hi ha molts matolls secs i 
no es realitza un manteniment 

acurat. Tal com expliquen 
alguns veïns, preocupats per 
la proximitat dels seus habitat-
ges, pràc� cament cada es� u 
es produeix algun incendi, fi ns 
al moment sense conseqüèn-
cies greus. De fet, l’any 2015 
un incendi al mateix indret 
va cremar 4.000 m2 i dos dies 
després es va registrar un 
segon incendi. / DdR

Imatge de la Festa de l’any passat. / Blai Ferran-Arxiu

m2 de matolls i herbes.
Un tes� moni va alertar els 

cossos policials dient que ha-
via vist un home pels voltants 
amb una actitud sospitosa. 
Posteriorment, els agents van 
localitzar un individu amb di-
versos trossos de paper a les 
butxaques. 

Aquest home va indicar 
davant les preguntes dels 
agents que era camioner 
i, revisant el seu vehicle, 
els agents van trobar uns 
pantalons cremats i set en-
cenedors.

El detingut, acusat de 
ser el responsable dels in-
cendis, està en llibertat amb 
càrrecs.
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A L’ESTIU, TOTA PLANTA VIU
Estrenem horari d’estiu. A partir del 25 de juny, 
ens trobaràs de dilluns a dissabte al viver, de 9 a 14 h.
No serem al Mercat Municipal de Rubí fins al setembre.
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ERC fa una crida a l’oposició per 
condicionar l’agenda polí� ca al govern
CRISTINA CARRASCO

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) ha fet una 
crida a la resta de l’oposició 
i a la ciutadania en general 
per marcar l’agenda polí� ca 
del nou mandat i controlar 
l’acció del govern, en mans 
dels 10 regidors del Par� t 
dels Socialistes de Catalunya 
(PSC).

Per al portaveu d’ERC, 
Xavier Corbera, l’oposició 
suma 15 regidors i ha de 
ser capaç de tractar de ma-
nera conjunta grans temes 
de ciutat i de condicionar 
les decisions de l’equip de 
govern. Segons Corbera, 
“aquesta és l’única manera 
de garantir que els grans 
projectes de ciutat es facin 
amb criteri i consens, vi-
gilant que no es prenguin 
decisions d’amagat”.

El líder republicà també 
creu que aquesta també 
és “l’única manera d’evi-
tar que l’Ajuntament es 
converteixi en una agència 
de col·locació dels amics 
i coneguts de l’equip de 

govern”.
Per Corbera, la suma de 

l’oposició pot ser decisiva 
en temes importants de 
ciutat com la regularització 
de la plan� lla municipal, la 
conservació del parc de Ca 
n’Oriol, la creació d’habi-
tatge social, el control dels 
sous i càrrecs de confi ança 
del govern o el condiciona-

ment del Pla d’Inversions, 
entre altres.

A més, ERC ha criticat 
que després d’un mes i 
mig de les eleccions, el go-
vern encara no hagi aprovat 
l’organització política del 
govern, les retribucions, la 
proposta de càrrecs direc-
� us i de confi ança i les línies 
estratègiques de ciutat. “Es-

tem igual que abans de les 
eleccions, amb un govern 
que no governa més enllà 
de la foto i dels titulars”, 
lamenta Corbera, qui consi-
dera que el nou govern so-
cialista “és la con� nuïtat de 
l’anterior”, i a qui atribueix 
“una ges� ó nefasta, casos 
de corrupció moral i è� ca i 
manca de projecte”.

L’AUP elabora un guia ú� l 
contra la violència masclista
L’Alterna� va d’Unitat Po-
pular (AUP) ha elaborat 
una guia per tal d’actuar 
davant un cas de violència 
masclista. La formació polí-
� ca considera que la forma 
com es rep la demanda 
d’ajut per part d’una per-
sona afectada per violència 
masclista, com s’escolta o 
com s’actua és cabdal per 
no produir una nova vic� -
mització de la dona, actuar 
contra la seva voluntat o 
posar-la en risc.

L’AUP ha deixat clar que 
es tracta d’una guia ú� l, 
però que en cap cas subs-
titueix el protocol per a 

l’abordatge de la violència 
masclista de l’Ajuntament 
de Rubí.

Sota el � tol ‘Eines per 
acompanyar i fer suport a 
dones en situació de vio-
lència masclista’ es detalla 
quins són els circuits a se-
guir a l’hora de trobar-nos 
davant d’un cas de violèn-
cia masclista i com actuar. 
Incideix en la prevenció i la 
detecció i fa un recull dels 
indicadors d’alerta sobre 
una situació d’aquestes 
caracterís� ques. El docu-
ment es pot descarregar 
al web de la formació po-
lí� ca. / DdR

Violència de gènere i Festa Major: dos 
tocaments no desitjats, una agressió 
homòfoba i una agressió a la parella
L’Ajuntament va instal·lar durant la Festa Major una carpa amb 
quatre professionals per sensibilitzar contra la violència mas-
clista i atendre possibles víc� mes. Durant la nit del dissabte 
es van produir dos tocaments no desitjats, que van ser atesos 
pel servei, que també va atendre dues persones més, un dels 
quals perquè havia presenciat una agressió en una parella. 
També es van sensibilitzar un total de 856 persones. D’altra 
banda, diverses persones per xarxes socials han denunciat una 
agressió homòfoba que hauria � ngut lloc a la plaça Doctor 
Pearson. / DdR

Sandra Casas, Xavier Corbera, Montse Soler i Oscar Arnaiz, regidors d’ERC. / C.C.



L a Festa Major 2019 ja és història, 
però serà probablement recordada 
en el futur com aquella que va 

coincidir amb una onada de calor rècord 
a Catalunya i que va enfi lar el termòmetre 
per sobre dels 40 °C. Una situació excepci-
onal que va tenir dues conseqüències molt 
visibles: el retard o suspensió d’alguns actes i 
les mesures extraordinàries per evitar la calor 
i la deshidratació. En aquest cas la resposta 
de l’Ajuntament va ser ràpida i efectiva: es 
van instal·lar fonts per beure aigua i ele-
ments per remullar-se, a més de mànegues, 
i es van repartir ampolles d’aigua. En el cas 
de la reprogramació d’algunes activitats, la 
informació es va donar tard i, alguna vega-
da, de forma incorrecta. La previsió és molt 
important a l’hora de suspendre o posposar 

activitats per tal que la població n’estigui 
informada i en la majoria de casos aquest 
aspecte no va funcionar.

Pel que fa a la participació, segurament, 
les elevades temperatures van provocar que 
aquesta fos una mica menor de l’habitual, 
però tot i això, va ser multitudinària.

Els espectacles musicals de la Festa 
Major van funcionar correctament, hi havia 
varietat i molta oferta, especialment durant el 

divendres i el dissabte, però també hi va haver 
decisions molt desencertades, com ara ubicar 
el concert de l’Obrador Coral a la plaça de 
Catalunya, un espai sorollós i incompatible 
amb un concert coral.

Un altre emplaçament que caldria anar 
repensant és el de la Baixada d’Andròmines, 
que va registrar una participació molt baixa 
de públic i de vehicles. Potser en un altre 
indret recuperaria l’atractiu.

També va funcionar força bé l’espai de 
circ del Celler, tot i que amb un tipus d’es-
pectacles similars al del festival de Teatre al 
Carrer, que encara estava molt recent. És 
un gènere que agrada, però ja fa anys que 
es troba a faltar algun espectacle de teatre 
o de sarsuela, com s’havia fet anteriorment 
amb èxit.

Per últim, cal destacar que algunes 
entitats s’han queixat del poc suport rebut 
per part de l’Ajuntament, com per exemple 
és el cas de l’Esbart Dansaire, que va oferir 
l’espectacle ‘Gitanes 50’ i que es va queixar 
públicament de la falta de suport econòmic 
per poder projectar un vídeo a la mitja part. 
Tot i aquests petits detalls que cal anar polint, 
la Festa Major ha estat un èxit de públic, de 
participació i de propostes.

Festa Major
EDITORIAL
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El Tuit de la setmana                  3 de juliol

Laia Aliart @LaiaAliart
Pàrquing ‘gra� s’ al C/Sant Pere... 
caaaaaadaaaa diaaaaa.... @AjRubi 
@esquerrarubi #rubicity

Visita’ns a www.diariderubi.com
Segueix-nos a les xarxes socials

Vianants i patinets
Ja fa un temps vaig fer una queixa del pe-
rill que hi ha a la vorera de la fàbrica del 
Vapor Nou cantonada amb el carrer Pau 
Casals. Les bicicletes, i ara si han afegit els 
famosos patinets elèctrics, pugen i baixen a 
tota velocitat per aquesta vorera. I què s’ha 
fet en tot aquest temps? Res de res.

Un dia a principis de juny a la carretera 
de Sant Cugat cantonada amb el carrer Cal 
Gerrer, anàvem la meva dona i jo al Mercat 
Municipal a les 10 del matí i per menys de 
20 centímetres no ens matem tots tres. Dic 
tres perquè el que baixava amb un patinet 
elèctric a tota velocitat va atravessar la car-
retera sense mirar res. Ara la pregunta és: 
per què es permet que circulin lliurement 
entre la gent i per les voreres? Abans amb 
els cotxes, no hi havia tant perill, ja que es 
podia anar tranquil per la vorera.

Tots els polítics en campanya prometen 
la Lluna i en canvi d’això ningú no ha dit 
ni piu. És clar, ells van amb cotxe i els que 
anem a peu, que vigilin. Ja sé que això els 

entra per una orella i els sortirà per l’altra, 
però algú ho havia de dir.

Ara ja tindran la cadira que desitjaven 
i a viure quatre anys feliços.

Francesc Gilibets

Los invidentes y el turno en la Mútua de 
Terrassa
Hace varios meses, en Mútua Prat de la 
Riba, yo esperando a mi esposa, cuando 
se acercó una joven invidente a coger 
número de la máquina para ser atendida.  
Le ofrecí mi ayuda para cogérselo yo, ya 
que no podía, y también fui consciente de 
que no vería cuando le tocara su número, 
ya que los ponen en una pantalla de tele-
visión. Por ello fui a avisar a una señorita 
del mostrador de lo que ocurría con la 
invidente y muy amablemente la llamó en 
el acto y la atendió.

Hace pocos días entré en dicha mutua 
y me dió la impresión de que todo seguía 
igual.

Pido al Ayuntamiento una solución 

al problema expuesto, ya sea acústico o 
hablado, seguro que hay profesionales que 
encontrarán una solución.

José Hinojo 

Indignació amb els Mossos d’Esquadra
Atenció als conductors de l’autovia Maça-
net-Palamós! El passat dilluns 17 de juny 
a les 12.40 hores circulava jo en direcció 
a Maçanet. Apareix davant meu un cotxe 
camufl at dels Mossos. Ens indiquen que 
ens aturem a la dreta. En aquell moment 
jo conduïa a uns 80 km/h. M’aturo jo i un 
altre cotxe a la cuneta i li diuen a l’altre 
cotxe que ja pot seguir: el “culpable” sóc 
jo. Surt un agent del cotxe camufl at i el 
primer que em diu és que m’ha vist con-
duint i parlant pel mòbil, diu que el porto 
camufl at a la butxaca de la meva camisa. 
Estupefacte somric i l’agent em pregunta 
xulesc si hi ha alguna cosa que em fa gràcia. 
Li dic que somric perquè porto el mòbil 
dins d’una funda, al seient del darrere, i 
sota un jersei. Li demostro que tinc raó i 

llavors l’agent comença amb les excuses: 
que si anava a 50 km/h i fent esses, que 
si entorpia la circulació... Li explico que 
anava amb la 4a o 5a marxa, el meu cotxe 
és un esportiu i com a mínim anava a 80 
km/h. No anava distret ni parlant pel mò-
bil, simplement estava parlant amb la meva 
dona, que estava asseguda al seient del 
copilot, no crec que això sigui un delicte. 
La cosa es posa tensa i em diu que li parli 
de vostè perquè si no puc tenir “proble-
mes”. Finalment, em posa una multa per 
anar distret. Em diu que l’endemà vagi a 
la Caixa i que pagui i que encara sort que 
no em trauran cap punt.

Amb aquests dinerets que religiosa-
ment ja he pagat, espero que els Mossos 
facin una bona revisió a la vista dels agents 
camufl ats que operen per aquesta autovia. 
Veuen telèfons mòbils imaginaris on no 
hi són i en canvi no veuen els cotxes que, 
un dia sí i un altre també, t’avancen a 150 
km/h. Un ciutadà indignat.

J. Cuspinera

Cartes de la Ciutadania



La Festa Major de Sant Pere 2019 ha 
estat de nou mul� tudinària i par� ci-
pa� va, malgrat l’onada de calor que 
es va pa� r durant els quatre dies 
fes� us. El piromusical de diumenge 
a la nit va cloure una Festa Major 
marcada per l’absència d’incidents 
i la gran resposta ciutadana, que va 
suportar les altes temperatures per 
gaudir de les prop de 200 ac� vitats 
programades en més de 40 espais 
del municipi. L’alcaldessa, Ana M. 
Mar� nez, ha valorat molt posi� va-
ment la par� cipació i especialment 
la manca d’incidències derivades 
de la calor. De fet, només es van 
registrar diverses lipo� mies, ateses 
pels serveis d’emergència i sense 
conseqüències greus.

El Rubí Random Music Fes� val ha 
generat els moments més mul� tudi-
naris de la celebració, especialment 
durant les nits de divendres i dissab-
te. Al voltant de 21.000 persones 
van passar per l’Escardívol coincidint 
amb el concert de Sweet California i 
Los 40 on Tour, mentre que la nit de 
dissabte es calcula que van circular-
hi fi ns a 23.000 persones i que es 
van registrar puntes d’assistència 
de 17.000 durant les actuacions de 

Tequila i La Unión. La nit de dijous 
va veure passar fi ns a 3.000 especta-
dors i espectadores, sent el concert 
de Buhos el que va gaudir de més 
públic, amb 2.000 persones.

Pel que fa als concerts de pa-
gament, cal destacar que Estrella 
Morente va congregar prop de 1.000 
persones i DeMarco Flamenco, més 
de 1.200, totes dues actuacions a 
l’amfi teatre del Castell.

També van registrar alta assis-
tència la plaça del Doctor Guardiet 
durant la Nit de Revival ─unes 2.000 
persones van passar per aquest es-
pai─ i Salvador Allende amb mo� u 
del concert de Ladilla Rusa, en què es 
va produir un ple absolut coincidint 
amb la commemoració del Dia de 
l’Orgull LGTB+.

Pel que fa a la resta d’ac� vitats 
programades en el marc de la Festa 
Major, va tornar a ser un èxit de par-
� cipació el Holi, amb 7.000 assistents 
malgrat la forta calor; l’espectacle i la 
ballada de Gitanes al carrer de l’Es-
bart Dansaire de Rubí, que enguany 
re� a homenatge a Albert Sans pel 
50è aniversari de l’estrena de la seva 
coreografi a del Ball de Gitanes, i la 
segona edició del Correaigües de Les 

Anades d’Olla.
A més, emplaçaments com l’es-

pai jove de Salvador Allende i la ram-
bla del Ferrocarril ─amb les ac� vitats 
familiars─ també han estat eixos de 
la festa, juntament amb indrets de 
menys aforament com l’Ateneu, el 
Celler o la plaça d’Anselm Clavé.

Contra la calor
Durant la Festa es van repar� r 4.500 
ampolles d’aigua en activitats iti-
nerants i als espais amb propostes 
familiars i es van instal·lar dutxes i 
mànegues perquè la gent pogués re-
frescar-se en espais com l’Escardívol, 
la plaça Doctor Guardiet, Salvador 
Allende o la rambla del Ferrocarril. 
També es va remullar el terra per 
abaixar la temperatura abans d’al-
gunes ac� vitats com ara el Holi o la 
ballada de Gitanes al Carrer.

D’altra banda, algunes ac� vitats 
van retardar la seva hora d’inici 
mentre que algunes ma� nals van 
començar abans. Altres propostes 
es van traslladar buscant l’ombra i 
només en alguns casos puntuals es 
va optar per la cancel·lació, com va 
passar amb l’exhibició de gimnàs� ca 
ar� s� ca del GAER. / DdR

Mul� tudinària Festa Major, 
malgrat l’onada de calor L’atleta rubinenc Carles Cas� llejo, 

amb una brillant trajectòria espor-
� va i quatre vegades olímpic, va ser 
l’encarregat d’inaugurar la Festa 
Major amb el tradicional pregó des 
del balcó de l’Ajuntament, on va 
estar acompanyat per l’alcaldessa, 
Ana M. Mar� nez, i diversos regi-
dors i regidores.

Durant el pregó, Cas� llejo va 
reivindicar els valors de l’esport i 
va recordar la seva infància quan 
jugava a la plaça del Progrés i 
estudiava a l’Escola Montessori. 
“Somiava amb córrer molt (...). 
Mai m’hauria imaginat que par� -
ciparia a quatre Jocs Olímpics, que 
guanyaria medalles i que seria re-
conegut en el meu esport”. L’atleta 
va tenir paraules d’agraïment a tots 
aquells que el van ajudar a dedicar-
se a aquest esport, des de la seva 
família a la Unió Atlè� ca Rubí.

A més, va animar els rubinencs 
i les rubinenques a lluitar pels seus 
somnis: “Penseu sempre que sou 
capaços d’aconseguir-los, que per 
moltes difi cultats que es presen� n 
sempre us aixecareu i con� nuareu 
perseguint allò que voleu”.

L’atleta també va recordar com 
ha viscut sempre la Festa Major de 
Rubí, especialment les nits de ball 
a l’Escardívol i les ac� vitats espor-
� ves i va convidar a la ciutadania a 
gaudir de totes les ac� vitats.

Per la seva banda, l’alcaldessa 
va donar la benvinguda a la Festa 
Major destacant que és una edició 
especial per la celebració dels 40 
anys d’ajuntaments democrà� cs i, 
per tant, de festes en democràcia, 
i de l’emissora municipal Ràdio 
Rubí, que va arrencar les seves 
retransmissions amb la Festa Major 
de 1979.

Un cop fi nalitzat el pregó, el 
pregoner i la màxima responsable 
municipal van lliurar la toia a la 
geganta Paula, posteriorment va 
tenir lloc el tradicional pilar dels 
Castellers de Rubí fi ns al balcó de 
l’Ajuntament i el ball dels Gegants 
de Rubí, que enguany celebraven 
el seu 35è aniversari.

Prèviament al pregó, havia 
� ngut lloc el seguici de les en� tats 
de cultura popular i tradicional ca-
talana pel centre de la ciutat i fi ns 
a la plaça Pere Aguilera. / C.C.

L’Escardívol va aplegar més de 20.000 persones durant la Nit Golfa. / Ajuntament-Localpres

L’atleta Carles Cas� llejo va
inaugurar la Festa amb el pregó

Cas� llejo, amb les autoritats, durant el Pregó. / J.A. Montoya
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El directe de Judit Neddermann i Dolo 
Beltrán encisa el públic de La Sala

Neddermann, durant el concert. / Lara López

Les cantants catalanes Judit 
Nedderman i Dolo Beltrán 
van compar� r l’escenari de 
La Sala dijous a la nit per ofe-
rir dues hores de música amb 
unes actuacions en directe 
molt personals i ín� mes.

Judit Neddermann va 
demostrar la seva polivalèn-
cia i talent en un directe que 
va connectar molt amb el 
públic, oferint algun dels seus 
temes més coneguts com Els 
ocells, No volem més cops, 
Mireia o Vinc d’un poble. La 
cantautora va homenatjar 

les seves arrels folk amb el 
mixt Despedida (Oda a Co-
etus) i El galgo viene i a Fito 
Páez amb la personal versió 
de Yo vengo a ofrecer mi 
corazón. Per la seva banda, 
Dolo Beltrán, integrant del 
grup Pastora durant 15 anys, 
va presentar el seu debut 
en solitari: Copilotos. El pop 
ballable i electrònic de la can-
tant i intèrpret barcelonina 
va animar als assistents amb 
cançons com Ahora, Pulso, 
Fiesta a los 40 o Una nit en 
blanc. / L. López

La cantant Suu va presentar el seu primer disc, Natural, a l’Escar-
dívol. / Ajuntament - Localpres

Suu, Buhos i Sixtus animen la primera 
nit de Festa Major a l’Escardívol 

Més de 2.000 persones van assis� r al concert del grup català 
Buhos, qui va repassar els seus grans èxits. / Aj. - Localpres

El grup de versions Sixtus va ser l’úl� m grup a pujar a l’escenari la 
primera nit de Festa Major i va fer ballar el públic amb un directe 
potent i diver� t. / Ajuntament - Localpres

La Señora de González va obrir el fes� val. / J.A. Montoya

Gran èxit del Fes� val Rubisound, en 
el marc del 40è aniversari de Ràdio Rubí

Presentat per Robert Fernández, el festival Rubisound  
va tenir lloc dijous a la nit a la plaça Doctor Guardiet i va 
comptar amb la par� cipació de bandes del passat, present i 
futur de l’escena musical rubinenca. La Señora de González, 
Che Sudaka i Pep’s Show Boys van confi gurar el cartell 
d’aquest Rubisound, una edició molt especial del fes� val, ja 
que coincidia amb la celebració dels 40 anys de l’emissora 
municipal. El nombrós públic assistent va ballar als ritmes 
de les tres bandes que van actuar. / DdR
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Els concerts de la festa LGTB+, 
que va tenir lloc el divendres 
a la nit a la plaça de Salvador 
Allende, van ser un èxit ro·
tund. Centenars de persones 
es van congregar a l’espai 
jove per participar en aquesta 
festa, que tenia com a convi·
dats musicals el grup de rap 
feminista Tribade i l’electro·
pop de Ladilla Russa. Tribade 
va actuar primer deixant el 

El Holi Dolly va ser una de 
les activitats afectades per la 
intensa calor que va fer durant 
la Festa Major. Pocs instants 
abans de l’hora prevista per 
l’inici, l’animador Jordi Callau 
i el DJ Albert González van 
informar que l’activitat es 
retardaria una hora per culpa 
de les elevades temperatures. 
En aquell moment, a Rubí el 
termòmetre marcava 41 °C 

tribade i Ladilla rusa ‘ho peten’ a 
la festa LGtB+ de la Festa major

Milers de persones desafien 
la calor extrema al Holi Dolly

La calor no va ser obstacle pels milers de persones que van gaudir de la festa Holi. / el Gra 
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llistó molt alt i Ladilla Rusa, 
tot i que amb cert retard i de 
forma breu, es va posar el pú·
blic rubinenc a la butxaca des 
del primer moment amb les 
seves cançons d’electropop 
alternatiu i surrealista. Des·
prés dels dos concerts, que 
van ser un èxit de públic, la 
nit va acabar amb una sessió 
de DJ. Abans, a la tarda, van 
tenir lloc els Olympic Gays, 

una activitat que ja fa anys 
que organitza el col·lectiu 
de Rubí Jove. En aquesta 
ocasió, l’esdeveniment es va 
ressentir a primera hora pel 
que fa a públic per la calor 
extrema que va fer el diven·
dres, amb temperatures al 
voltant dels 40 °C i pel fet de 
coincidir amb el Holi Dolly, 
molt popular entre el públic 
juvenil. / M.C.

L’electropop de Ladilla rusa va triomfar durant la nit de divendres. / m.C.

i les persones que ja havien 
anat a l’Escardívol van haver 
d’esperar una hora per iniciar 
l’activitat.

En un clima de calor ex·
trema, fregant els 40 °C, van 
ser milers de persones, prin·
cipalment famílies i joves, les 
que van desafiar la calor i van 
participar en aquesta activi·
tat, que és la quarta vegada 
que es fa a Rubí. Per combatre 

la calor, es va ruixar el terra 
de l’Escardívol i es va instal·
lar una mànega d’aigua per 
refrescar·se. Tot i això, quatre 
persones van haver de ser ate·
ses pels serveis d’emergències 
per culpa de la calor.

Durant la festa Holi Dolly, 
que va durar menys del que 
estava previst, es van fer 
quatre llançaments de pols 
de colors. / M.C.



 Divendres, 5 de juliol de 2019 Publicitat10

Milers de persones van gaudir 
de les actuacions del trio Sweet 
California i dels DJ de Los 40 
On Tour durant la nit de di-
vendres a l’Escardívol, un dels 
plats forts de la Festa Major 
de Rubí que segons les dades 
de l’Ajuntament va comptar 
amb la participació de 21.000 
persones. La banda formada 
per Sonia Gómez, Alba Reig i 
Tamy Nsue va fer les delícies 
dels seus seguidors interpre-
tant molts dels èxits i singles 
de la seva trajectòria durant 
una hora i mitja de concert. Les 
joves Sweet California van lluir 
les seves veus i coreografies 
pop en anglès i castellà amb 
temes com Infatuated, Loca, 
Guay o Ay Dios Mío.

La nit va seguir amb la mú-
sica de Los 40, una de les pro-
postes musicals consolidades 
de la Festa Major que repeteix 
a Rubí per quart any conse-
cutiu. Els locutors i DJ Adrià 
Ortega i Víctor de la Torre van 
punxar èxits reggeaton, dance 
i pop de l’última dècada, amb 
alguns homenatges a temes de 
principis dels 2000 i dels anys 
90 com el mític Saturday Night 
de Whigfield. La música llatina, 
a més del pop i rumba de grups 
catalans com Txarango, Buhos, 
La Pegatina, Bongo Botrako 
o Miki Nuñez va fer ballar el 
públic rubinenc fins a les 5 de 
la matinada, en una sessió mu-
sical festiva que es va allargar 3 
hores. / Lara López

les Sweet california, durant la seva actuació. / El Gra

Sweet california i los 40 On tour fan 
ballar milers de persones a l’Escardívol 
en la nit de divendres de Festa Major
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‘coplas’ en estat pur al 
castell amb Estrella Morente
L’amfiteatre del Castell va 
acollir divendres a la nit el 
primer dels dos concerts de 
pagament que es van fer en 
aquest escenari dins el Festival 
RRandom. Estrella Morente i 
les coplas van ser les autèn-

tiques protagonistes d’una 
vetllada que va comptar amb 
l’assistència de prop de mil 
persones. 

La cantant granadina va 
pujar a l’escenari per oferir la 
seva gira Coplas, un repertori 

de cançons que homenatgen 
aquest gènere musical i que va 
arrencar nombrosos aplaudi-
ments entre el públic durant 
tota l’actuació de la cantant, 
que va estar acompanyada per 
una orquestra. / DdR

Estrella Morente, en un instant del concert. / El Gra

la festa de los 40 va tornar a ser un èxit de públic. / localpres

trobada de Paus, Petres, Peres i 
Paules davant de l’ajuntament

Cada any, durant la Festa Major 
de Rubí, s’organitza la tradicio-
nal Trobada de Peres, Petres, 
Paus i Paules, una activitat que 

pretén ser un petit homenatge 
a Sant Pere, patró de la ciutat.

Així, una desena de per-
sones, la majoria infants, van 

participar en la trobada, que 
va comptar amb la presència 
de l’alcaldessa i de la geganta 
Paula. / DdR

Fotografia de la Trobada de Peres, Petres, Paus i Paules amb l’alcaldessa. / El Gra

Gran èxit a les XViii 
jornades de jazz

Les XVIII Jornades de Jazz. 
Memorial Àngels Vilaró, que 
van tenir lloc a l’Ateneu, van 
tornar a ser un èxit durant 
els quatre dies que va durar 
la Festa Major. Des de l’ober-
tura, que va anar a càrrec de 
Jazzpirit i Josep Maria Farrás, 
fins al darrer vermut, que va 
ser una jam session el diu-
menge, van passar centenars 

de persones per l’equipament 
cultural per assistir als di-
versos concerts i actuacions 
musicals programats per 
l’Associació de Jazz Rubí. La 
qualitat dels concerts fins i tot 
va atraure persones de fora 
de la ciutat, que es van des-
plaçar a Rubí per assistir a les 
actuacions, tot i les elevades 
temperatures. / DdR

actuació de laia Porta a l’ateneu. / El Gra

Vermut musical amb the jazz Pretenders. / localpres



Els èxits de sempre 
en el ball de l’envelat
La segona nit de Festa Major 
va acollir el tradicional ball 
de l’envelat a la plaça del 
Doctor Guardiet, aquesta 
vegada a càrrec de l’or-
questra La Principal de La 
Bisbal, que va interpretar 
les clàssiques cançons de 
Festa Major. 

Tot i la intensa calor que 
feia divendres a la nit, el 
públic va poder ballar des de 
tangos, vals, bolero o salsa 
fi ns a música poc, rock i fi ns i 
tot reggaeton. Gent de totes 
les edats van par� cipar en 
aquest concert, que és una 
de les ac� vitats més consoli-
dades de la Festa Major. 

Concert i audicions de sar-
danes
L’entitat rubinenca també 
va organitzar dues audicions 
de sardanes, una el dijous i 
l’altra el divendres a la plaça 
de Catalunya, i el concert 
de sardanes, el diumenge a 
l’església de Sant Pere, que 
es va omplir. El concert, a 
càrrec de La Principal del 
Llobregat, és un homenat-
ge a la mateixa cobla, que 
enguany compleix 90 anys. 
A més, l’espectacle va in-
cloure la interpretació de 
dos temes propis d’esbart, 
entre els quals hi havia les 
Gitanes de Rubí. / M.C.

Espectacular Revival amb Los Brincos, Los Diablos i Sabor de Gràcia
Prop de 2.000 persones no es 
van voler perdre el dissabte a 
la nit el Revival, que enguany va 
tenir lloc a la plaça del Doctor 
Guardiet, un espai més ampli 
que la plaça Catalunya. El canvi 
d’ubicació va ser un encert, ja 
que l’assistència a l’activitat va 
ser altíssima, un dels especta-
cles de petit format amb més 
públic. 

Los Brincos, Los Diablos i 
Sabor de Gràcia no van dece-
bre i van fer les delícies d’un 
públic veterà que no va deixar 
de ballar fins a altes hores de 

la matinada. Fins i tot, hi va 
haver moments divertits, com 
quan Agustín, el cantant de Los 
Diablos, va baixar a la plaça i va 
convidar la gent a formar un 
trenet, desfermant passions 
entre el públic.

Cadascun dels grups va 
rememorar els seus èxits del 
passat i no van faltar temes 
tan populars com Lola o Un 
rayito de sol, a més de la rumba 
catalana del gran Peret, a qui 
va homenatjar Sabor de Gràcia 
amb les seves cançons més 
mítiques. / M.C.

La Nit Golfa de Festa Ma-
jor va atreure més prop de 
23.000 persones a l’Escar-
dívol, segons les dades de 
l’Ajuntament, una llarga nit 
amenitzada per dues míti-
ques bandes dels anys 80 
–Tequila i La Unión– amb el 
colofó fi nal dels polifacè� cs i 
diver� ts Versión Imposible.

L’Escardívol es va omplir 
a par� r de mitjanit amb els 
primers compassos de Te-
quila, que van engrescar el 
públic des del primer minut 
amb el seu èxit Rock and roll 

Tequila, La Unión i Versión Imposible 
engresquen la Nit Golfa a l’Escardívol
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Tequila va escalfar l’inici de la Nit Golfa amb el seu rock incombus-
� ble. / J.A. Montoya

en la plaza del pueblo. El rock 
va inundar l’Escardívol amb 
temes de ritme ràpid com 
Dime que me quieres, Mira 
a esa chica o Que el ti empo 
no te cambie en un direc-
te espectacular. El quintet 
hispano-argen� , capitanejat 
per Ariel Rot i Alejo S� vel, va 
acomiadar-se del públic amb 
els seus himnes Me vuelves 
loco i, per descomptat, amb 
l’èxit Salta, que va fer saltar 
tot l’Escardívol.

A les 2 de la ma� nada, La 
Unión va pujar a l’escenari 

L’orquestra La Principal de la Bisbal va ser l’encarregada d’oferir 
el mí� c ball d’envelat. / M.C.

de l’Escardívol per oferir una 
actuació més pausada, on 
van reviure els seus majors 
èxits dels 80 i 90. La veu de 
Rafa Sánchez, el baix de Luis 
Bolín i la guitarra de Mario 
Mar� nez van fer vibrar els 
assistents amb cançons com 
Vuelve al amor i una moder-
nitzada amb toc electrònic 
Lobo hombre en París. La 
banda madrilenya de pop-
rock i new wave va fer parada 
a Rubí en el seu 35è aniversa-
ri de trajectòria musical.

Versión Imposible van 

tornar per segon any conse-
cu� u a la Nit Golfa després 
d’esbalair el públic rubinenc 
l’any passat.

El grup de versions li-
derat per David Moreno va 
interpretar gran varietat de 
cançons pop, rock, reggeaton 
o rumba de les úl� mes dè-
cades, en un diver� t directe 
que va connectar molt amb 
els espectadors. Un tanca-
ment ideal per a la nit més 
llarga de la Festa Major, que 
va cloure amb la xocolatada a 
les 6 hores. / Lara LópezRafa Sánchez, cantant de La Unión. / J.A. Montoya

Prop de 2.000 persones van assis� r al Revival. / El Grup Fotogràfi c ‘El Gra’



Un any més, el Correfoc de les festes de Sant 
Pere no ha decebut. Fins a set en� tats van 
par� cipar en el raval de foc i llum que va tenir 
lloc divendres a la nit. Amb una arrencada 
potent, cada en� tat va fer una pe� ta mostra 
dels seus espectacles pirotècnics, entre els 
quals van destacar l’impressionant i acolorida 
arrencada dels Diables de la Riera de Rubí, la 
traca de Rubeo Diablorum, els Diables de Rubí 
i el Bòjum de Les Anades d’Olla, que tancava 

la comi� va, i que va arrencar aplaudiments 
entre els assistents.

A banda d’aquestes dues en� tats, també 
van par� cipar altres colles convidades: la Colla 
de Diables de Sant Andreu de la Barca, Skamot 
Blau i la Colla de Diables de Moja. Després 
de recórrer els carrers del centre, el correfoc 
va fi nalitzar a la plaça de la Nova Estació, on 
tots els grups van oferir diversos espectacles 
pirotècnics per cloure la festa. / M.C.

L’Associació Rubí Musical Segle XXI va oferir 
dissabte al migdia al teatre municipal La Sala 
el seu tradicional concert de Festa Major. 
La cita musical va comptar amb una bona 
assistència de públic, tot i l’onada de calor 
i la coincidència amb altres ac� vitats de la 
festa. 

L’actuació de la banda rubinenca, dirigida 
per Lluís Calduch, va tenir un to molt fes� u, 
com es mereixia l’ocasió, amb un repertori 

divers, amb temes molt coneguts i de molta 
qualitat. Entre aquests Legend of Zelda (Kogi 
Kondo), The Incredibles (Michael Giacchino), 
Libertango (Astor Piazzola) o Rivieren Cyclus 
(Malando Vlak). L’acte també va servir per 
fer un reconeixement a Arnau Pallarès, tuba 
de la formació musical i un dels membres 
de la junta des de la seva fundació. Pallarès 
abandona de moment l’en� tat, per encetar 
nous projectes a l’estranger. / C.C.

La calor i la poca par� cipació han marcat la 
15a edició de la Baixada d’Andròmines de 
Festa Major, organitzada per l’Agrupament 
Escolta Guspira a la baixada del camí de Sant 
Muç. Tot i això, els tres vehicles par� cipants 
han presentat diver� des andròmines amb 
les quals han compe� t demostrant les seves 
habilitats com a pilots d’aquests singulars 
vehicles sense motor. 

‘Caterpilow’, creada per Ferran, ha  estat 
escollida per votació del públic assistent 
com l’andròmina més original. Pel que fa als 
premis de velocitat, el primer lloc ha estat 
pel vehicle ‘Star Guais 2.0’, dels germans 
Tristany i Otger, la segona posició ha estat 
per ‘Xinarris’, creada per Gael, Pablo i Raúl, 
mentre que ‘Caterpillow’ ha quedat com a 
tercera classifi cada. / C.C.

Tot i la sufocant calor, els Gegants de Rubí han 
par� cipat en diverses ac� vitats de Festa Major, 
com el seguici de Festa Major. Ja durant el 
pregó, Carles Cas� llejo, pregoner d’enguany, 
va lliurar la toia a la geganta paula i els dos 
gegants van ballar la peça ‘Per molts anys Roc 
i Paula’ de Pere Burés. Després de passar la nit 
al ves� bul de l’Ajuntament, el dissabte, Dia de 
Sant Pere, els grallers de la colla van oferir a 

les 8 hores les ma� nades. Cap a les 10 hores, 
els gegants van sor� r de l’Ajuntament i van 
oferir a les autoritats locals i al públic el Ball de 
Plaça. Posteriorment, van iniciar el seguici de 
Sant Pere fi ns a l’església de Sant Pere, on van 
oferir durant l’ofi ci solemne el Ball d’Església 
‘La Moixeranga’. Després de fer l’ofrena de la 
toia de la geganta, van oferir diversos balls 
sor� nt d’ofi ci. / DdR

Espectacular correfoc de Festa Major 

Fes� u concert de l’Associació Rubí Musical 
Segle XXI al teatre municipal La Sala

‘Caterpilow’, el vehicle més original de 
la 15a Baixada d’Andròmines

Els Gegants se sumen a la Festa Major
M

arta Cabrera
J.A. M

ontoya

Cris� na Carrasco
Cris� na Carrasco
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El tradicional Concurs de Colles 
Sardanistes de Festa Major, or-
ganitzat per l’Escola de Sarda-
nes Flor de Neu, va tenir lloc el 
dissabte a la nit a la rambla del 
Ferrocarril amb la par� cipació 
de 13 colles provinents de Sa-
badell, Vic, Sitges, Folgueroles, 
Moià i El Vendrell, tot i que 
s’esperava una vintena.

La 34a edició del concurs 
era vàlida per al Campionat 
Territorial de les comarques 
barcelonines en totes les ca-
tegories i també hi havia colles 
lliures. Pel que fa als resultats 
de les colles rubinenques, 

Petits Galzeran va quedar 
primera dins de la modalitat 
territorial i Quitxalla Galzeran, 
en la modalitat lliure.

Els trofeus que es van 
lliurar al concurs estaven ela-
borats per persones amb di-
versitat funcional d’un centre 
ocupacional de Les Corts. A 
més, totes les colles van rebre 
com a regal una coca de Sant 
Pere i un plat commemora� u, 
també elaborat al centre ocu-
pacional.

La propera sor� da de Flor 
de Neu serà el 13 de juliol a 
Vilanova i la Geltrú. / DdR

13 colles par� cipen en el Concurs de Sardanes de Flor de Neu

M
arta Cabrera
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Mul� tudinària ballada de Gitanes 
al Carrer per celebrar els 50 anys 
de la coreografi a d’Albert Sans

L’espectacle ‘Gitanes 50’ 
de l’Esbart Dansaire omple 
l’amfi teatre del Castell

Fins a 35 grups locals i els 
esbarts de Rubí, Gelida, Man-
resa i Sant Andreu, a més dels 
grups de l’escola de l’Esbart 
Dansaire de Rubí, van par� ci-
par dissabte en la ballada de 
les Gitanes al Carrer, que es va 
endarrerir una hora per culpa 
de la calor, que també va 
obligar a eliminar la cercavila 
que habitualment es fa des de 
la rambla del Ferrocarril fi ns a 
l’Escardívol. Així, prop de 400 
adults i més de 200 infants 
van par� cipar en una de les 
ac� vitats més carismà� ques, 
populars i signifi ca� ves de la 

El públic va tornar a omplir 
l’amfi teatre del Castell la nit 
de dissabte de Festa Major 
per assis� r al tradicional es-
pectacle de l’Esbart Dansaire, 
enguany � tulat ‘Gitanes 50’ 
com a part de la comme-
moració del 50è aniversari 
de la coreografi a del Ball de 
Gitanes de Rubí, creada pel 
coreògraf Albert Sans, a qui 
se li va retre un emo� u ho-
menatge. Gairebé un miler 
de persones van gaudir de les 
danses ballades per l’en� tat 
rubinenca, un públic divers i 
de totes les edats. 

Com a principal novetat 
respecte a les darreres actu-
acions de l’Esbart, aquesta 
funció sumada al Ball de 
Gitanes al carrer va comptar 
amb la par� cipació de dife-
rents esbarts vinguts d’arreu 
de Catalunya. L’Esbart Ciutat 
Comtal i l’Esbart Maragall de 
Barcelona, l’Esbart Manresà, 
l’Esbart Santa Tecla de Tarra-
gona, l’Esbart Rocasagna de 

Festa Major de Rubí. 
Enguany, a més, es com-

pleixen 50 anys des que Al-
bert Sans va crear la core-
ografia de les Gitanes de 
Rubí, un ball que, a més de 
l’Esbart Dansaire de Rubí, 
també tenen incorporat en 
el seu repertori altres esbarts 
catalans. 

Eren tants els grups que 
van voler par� cipar en la 37a 
ballada de Gitanes al Carrer, 
que els organitzadors es van 
veure obligats a fer dues � ra-
des, a més de la ballada de les 
escoles i de l’entrada. Un cop 

Gelida, l’Esbart d’Esplugues 
de Llobregat, l’Esbart Sant 
Genís de Taradell, l’Esbart 
Fontcoberta de Banyoles i la 
Factoria Mascaró. 

L’espectacle es va iniciar 
amb Cançons i danses de 
Frederic Mompou, amb una 
posada en escena més sò-
bria, per després seguir amb 
peces de dansa tradicional de 
diversos indrets –el Ball del 
Córrer del Vallespir, les Se-
guidilles de Castelló, la Dansa 
de Castellterçol i el Ball Pla 
de Sant Mateu–. La segona 
part va estar dedicada a la 
celebració del 50è aniversari 
de la primera ballada del Ball 
de Gitanes de Rubí.

Segons el coreògraf de 
l’en� tat, Jordi Rubio, “ha estat 
una tarda nit molt especial, 
plena d’emocions per molta 
gent d’Esbart d’ara i d’abans”. 
Rubio considera que és “un 
honor tenir el privilegi d’estar 
al capdavant a nivell ar� s� c 
d’aquesta en� tat”. / L. López

van acabar els balls de tots els 
grups, hi va haver la ballada 
popular, que va comptar amb 
una participació multitudi-
nària que pràcticament va 
fer impossible ballar a l’Es-
cardívol. Tot i les elevades 
temperatures, l’activitat va 
atraure un gran nombre de 
públic, com acostuma a ser 
habitual. / M.C. L’Escardívol es va quedar pe� t per veure les Gitanes al Carrer. / M.C.

Un miler de persones van assis� r a l’espectacle de l’Esbart Dansaire 
a l’amfi teatre del Castell. / Localpres



El festival de la CECAR va tenir lloc a la plaça Catalunya. / M.C. 
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Castells per Festa Major

La calor intensa del dis-
sabte a la tarda va ser la 
protagonista de les activi-
tats de Festa Major, també 
de la Diada Castellera, que 
va començar amb força 
retard. Una jornada caste-
llera en què els Castellers 
de Rubí no van tenir el dia 
i no van poder carregar 
cap dels quatre castells 
que van intentar durant 
les rondes. 

Sí que van poder mun-

tar els pilars d’inici i del 
final, en una jornada en 
la qual van estar acompa-
nyats per tres colles cas-
telleres més: els Castellers 
de Montcada i Reixac, els 
Minyons de Santa Cristina 
d’Aro i els Xiquets de la 
Colla Jove de Vilafranca. 

Com és tradicional, 
l’acte va finalitzar amb 
una enxaneta de la colla 
local pujant al balcó de 
l’Ajuntament. / M.C. 

Les diferents entitats regio-
nals de la ciutat també es van 
sumar, com és tradicional, a la 
Festa Major amb exhibicions 
del seu folklore. El festival 
que organitza la Coordinado-
ra de Entidades Andaluzas de 
Rubí (CECAR) es va realitzar 
dissabte a la plaça Catalunya, 
una nova ubicació després 

d’anys a Doctor Guardiet. 
El festival va comptar amb 
les actuacions de la Casa de 
Andalucía, la Peña Calixto 
Sánchez, els grups d’Aromas 
del Sur i el Coro Rociero de la 
Asociación Rociera, a més de 
la cantant de cançó espanyola 
Carmen Valenzuela i el grup 
de sevillanes i rumbes Ecos 

del Sur. 
Per la seva banda, la ram-

bla del Ferrocarril va acollir 
les exhibicions de ball i dansa 
de la resta de cases regionals 
com són el Centro Aragonés 
de Rubí, la Irmandade Galega 
i la Unión Extremeña. 

Els aragonesos van oferir 
una mostra del seu folklore 

popular el divendres, mentre 
que els grups de música i dan-
sa de la Irmandade Galega 
van actuar diumenge, com 
també ho van fer els grups 
de la Unión Extremeña. No 
va faltar el popular i refres-
cant gaspatxo que va oferir 
aquesta última entitat al 
públic assistent. / DdR

Exhibicions de música i dansa de les entitats 
andaluses, aragoneses, gallegues i estremenyes

La Unión Extremeña de Rubí va oferir una mostra de la seva música i 
dansa, a més d’un refrescant gaspatxo. / j.A. Montoya

Les jotes del Centro Aragonés, a la rambla del Ferrocarril, no van faltar 
a l’exhibició. / Ajuntament-Localpres 

La mostra es va exposar a l’illa de vianants. / Ajuntament-Localpres

El cantant va emocionar el públic./ Ajuntament-Localpres

Un grup de la Irmandade Galega de Rubí durant la seva actuació de 
Festa Major. / El Grup Fotogràfic ‘El Gra’

La plaça Anselm Clavé, un 
altre dels eixos de la Festa 

La plaça d’Anselm Clavé, 
punt de música jazz i blues 
durant tota la Festa Major, 
va vibrar el dissabte a la 
nit amb els concerts de 
rock de La Penúltima, Pasos 
de Mono i Toi&Moi, que 
van atraure un públic molt 
animat. 

Abans, el divendres, 
l’escenari havia acollit dos 
concerts de música blues: 

Dusan Jevtonvic & Tòfol 
Martínez Blues Band i Alex 
Zayas Band a la nit, mentre 
que diumenge va ser el torn 
del concert de l’Escola de 
Música Núria Garriga i de 
Callejón Canalla. 

Les activitats d’aquest 
espai van ser organitzades 
per la Societat de Blues de 
Rubí i l’Associació d’Espai So-
ciocultural l’Aurora. / DdR 

Exposició 40 anys de 
democràcia i 40 anys de 
l’arribada de l’home a la Lluna

L’artista DeMarco Flamenco 
tanca el festival RRandom 
amb un vibrant concert 

La festa d’aquest 2019 és la 
40a que ha viscut la ciutat 
des de la recuperada de-
mocràcia l’any 1979. També 
enguany se celebra que fa 
50 anys que la humanitat 
va arribar a la Lluna. Per 
aquest motiu, el Grup de 

Col·laboradors del Museu- 
Centre d’Estudis Rubinencs 
i l’Associació d’Amics de l’As-
tronomia van preparar una 
mostra d’imatges i cartells 
que s’ha pogut visitar en el 
marc de la Festa Major a l’illa 
de vianants. / DdR

El concert de Demarco Fla-
menco va tenir lloc a l’am-
fiteatre del parc del Castell 
diumenge al vespre i va 
servir per posar punt final 
al festival RRandom. Més 
de 1.200 persones van om-
plir pràcticament les grades 
de l’amfiteatre per assistir 
a l’actuació. DeMarco va 
repassar alguns dels seus 

temes més coneguts i va 
presentar el seu nou disc 
Le sonrío al agua. Amb una 
vibrant i emocionant actu-
ació i interactuant amb el 
públic l’artista va captivar els 
assistents. Fins i tot va tenir 
un bonic detall amb un dels 
assistents mentre cantava, 
fet pel qual també va ser 
ovacionat. / DdR

Alex Zayas durant el concert. / El Grup Fotogràfic ‘El Gra’

Els Castellers de Rubí, durant l’intent d’un castell. / M.C. 
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El piromusical posa punt 
fi nal a una par� cipa� va Festa 
Major, tot i l’onada de calor
El tradicional piromusical 
va cloure diumenge a la nit 
una nova edició de la Festa 
Major de Sant Pere, quatre 
dies fes� us que s’han carac-
teritzat per la mul� tudinària 
par� cipació de la gent i per 
la intensa calor que s’ha 
pa� t. Milers de rubinencs i 
rubineques van aplegar-se 
al voltant de l’Escardívol 
per gaudir de l’espectacle 
de música i focs d’artifici, 
acomiadant els quatre dies 
de festa. 

Com és habitual, els 
temes que van acompanyar 

els focs van ser èxits dels 
cantants i grups que han 
actuat en aquesta festa. 
Així, entre molts altres, es 
van poder sen� r temes com 
Dime que me quieres de 
Tequila, Un sorbito de Cham-
pagne de Los Brincos o Loca 
de Sweet California. A més, 
el piromusical també s’ha 
sumat a la celebració dels 
50 anys del Ball de Gitanes 
de Rubí, amb la reproducció 
de la popular composició, 
moment en què es van en-
cendre les tradicionals ben-
gales. / DdR

L’Associació d’Animació Les 
Anades d’Olla va organitzar 
diumenge al ma�  el Correai-
gües de Festa Major, amb el 
Bòjum com a protagonista. 
La segona edició d’aquesta 
proposta, ampliada amb una 
pe� ta cercavila, va ser un èxit 
de par� cipació i va servir per 
refrescar grans i pe� ts, fet 
que ha estat d’agrair en una 
Festa Major protagonitzada 
per l’onada de calor. L’ac� -
vitat va arrencar a la plaça 
Onze de Setembre, on es 
van concentrar prop d’un 
centenar de persones de 
totes les edats, però espe-
cialment infants. Els parti-
cipants anaven preparats 
pel correaigües, amb calçat 
idoni per mullar-se i amb tota 
mena d’eines per remullar 
com pistoles d’aigua. Després 
d’una primera remullada, es 
va iniciar la cercavila des de 
la Plaça Onze de Setembre 
fins a la rambla del Ferro-
carril, passant per la plaça 
del Celler i els carrers García 
Lorca i Pintor Murillo. Ja a 
la rambla va tenir lloc una 
refrescant festa de l’aigua. 
El correaigües va comptar 
amb la par� cipació de l’actor 
rubinenc Carlos Franganillo, 
com a animador.

Refrescant i par� cipa� u Correaigües

El Correaigües va ser un èxit de par� cipació. / J.A. Montoya

Un dels instants del piromusical que va tancar la festa de Sant 
Pere. / El Grup Fotogràfi c ‘El Gra’

Grans i pe� ts van aprofi tar per remullar-se i sufocar la forta calor . / Ajuntament-Localpres
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GUÀRDIES 
NOCTURNES

JULIOL 2019

DE DILLUNS A DIUMENGE 
DE 21:00 A 9:00 DEL DIA SEGÜENT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

SANSI - 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18

BLANCA - 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73

CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43

BATALLÉ - 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23

ESPERT - 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86

FARELL - 93 699 02 91
C. SANT JORDI, 25

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

KRONOS- 93 586 06 26
PG. KRONOS, LOCAL 9-11

BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C. SAFIR, 28

MAS - 93 699 68 99
C. TORRES ORIOL, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C. MILÀ I FONTANALS, 3

ARUMÍ M. - 93 697 34 56
C. MAGÍ RAMENTOL, 7

GARCÍA - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25. 
26.
27.
28.
29.
30.

CA N’ORIOL - 93 699 22 81
C. NTRA. SRA. LOURDES, 35

SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12

PROGRÉS - 93 697 79 93
C. VERGE DE FÀTIMA, 13

XAPELLI - 93 588 07 08
C. VICTOR CATALÀ, 22

HIDALGO - 93 697 36 40
C. SABADELL, 79

CONDAL - 93 699 87 09
CALDERÓN DE LA BARCA, 11

PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4

SANSI - 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18

BLANCA - 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73

CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43

BATALLÉ - 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23

ESPERT - 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86

FARELL - 93 699 02 91
C. SANT JORDI, 25

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

Em van detectar el virus del 
papil·loma humà. I ara què?
Segons l’Associació Espa-
nyola de Patologia Cervical i 
Colposcopía (AEPCC) el 80% 
de les dones sexualment 
acti ves contacten amb al-
menys un ti pus de Virus del 
Papil·loma Humà (VPH) en 
algun moment de la seva 
vida. De fet, aquesta infec-
ció constitueix la infecció 
de transmissió sexual més 
freqüent a nivell mundial. 

Dit això, per què no to-
tes les dones que formen 
part d’aquest 80% són di-
agnosti cades amb VPH? La 
causa sembla trobar-se en 
dues variables, la virulència 
del VPH i la capacitat del 
sistema immune de com-
batre’l. 

Existeix una classifi cació 
general per als gairebé 200 
ti pus diferents de VPH: VPH 
de baix risc i VPH d’alt risc. 
Dins del primer grup es tro-
ben principalment els ti pus 
6 i 11, que causen aproxi-
madament el 90% de casos 
de berrugues genitals; en 
el segon grup es troben els 

ti pus 16 i 18, que són causa 
d’aproximadament el 70% 
dels càncers de coll d’úter. 
Els signes i símptomes que 
podrien desenvolupar-se 
dependran, com un dels 
factors, del ti pus de virus 
que s’hagi contret.

D’altra banda, segons 
diversos estudis realitzats, 
el sistema immune juga un 
rol fonamental en el mo-
ment de combatre el VPH; li 
devem al nostre sistema im-
mune el fet que la majoria 
de les infeccions causades 
pel VPH no progressi i sigui 
eliminat; específicament 
s’ha avaluat la importància 
d’unes cèl·lules del sistema 

immunitari conegudes com 
a Cèl·lules Natural Killer o 
Cèl·lules NKs les quals estan 
involucrades directament 
al moment de combatre 
el VPH.

Actualment existeixen 
diverses opcions per a pre-
venir i combatre el VPH. 
Una d’elles és la vacuna que 
prevé la infecció pel VPH 
(inclosos els ti pus de virus 
més perillosos 16 i 18). Així 
mateix, es troba en el mer-
cat el producte HuPaViR que 
és un complement nutricio-
nal patentat i comercialitzat 
per NTD Labs, empresa 
espanyola. Els components 
d’aquest producte (dipéti ds 

obti nguts per hidrolització) 
han demostrat una capa-
citat d’incrementar fins a 
un 65% la concentració de 
les Cèl·lules NKs les quals, 
com es va esmentar anteri-
orment, juguen un rol pre-
ponderant per a combatre 
el VPH. És així com HuPaViR 
ajuda al sistema immune a 
recuperar el control sobre 
el VPH.

NTD Labs es troba en 
procés d’expansió i estarà 
exportant el producte cap a 
alguns països del conti nent 
americà on la incidència 
i prevalença del VPH és 
elevada.

Finalment, si et diag-
nosti quen el VPH i tens una 
relació estable, és necessari 
que la teva parella sigui 
igualment tractada perquè 
és probable que també ti n-
gui el VPH ocult; d’aquesta 
manera s’eviten futures re-
infeccions. Hem de realitzar 
les consultes necessàries al 
ginecòleg i tenir clars els 
procediments establerts en 
cas que persisteixi la infec-
ció per VPH.

www.ntd-labs.com
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CUINA 

JAPONESA

Sushiteka
c. Miguel Cervantes, 53
T. 93 182 35 97

PIZZERIA

TAPES

ARROSSERIA

BAR MUSICAL
    

BRASERIA

El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 935 889 574

CAFETERIA

CUINA 

CASOLANA

La Pastora
c. La Pastora, 31
T. 93 697 52 26

Cal Gori
Av. Barcelona, 66 
T. 93 699 10 27

El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 93 588 95 74

ENTREPANS

Frankfurt Nara
Avda. Barcelona, 31
T. 93 588 95 35

FRUITERIA

AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU

45€
/MES
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TAROT. Lucy. 646 98 13 08
PERSONA INTERESADA en 
fabricar el pan . 649.117.927 

DIVERSOS

ALQUILO hab. 610.467.363
SE ALQUILA hab. 605.282.465

LLOGUER 
I VENDA

SE OFRECE CHICA para cuidado 
de personas mayores o niños. 

OFERTES I 
DEMANDES

Disponibilidad de horario. Inter-
na o externa. 666.653.661
CHICA SE OFRECE para cuidado 
ancianos o limpieza por horas. 
631.779.15
CHICA SE OFRECE para cui-

dado de personas mayores, 
niños y limpieza. Con disp. 
612.529.889
SRA. SE OFRECE para limpieza, 
cuidado ancianos y niños. Hora-
rio mañanas. 637.25.61.40

SE REPARAN PERSIANAS. 
694.506.473 
ME GUSTARIA que me rega-
lasen perrita Yorkshire me-
diana o pequeña castrada. 
660.205.926 Dolores
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Vols 
que la teva 

mascota
 aparegui 
al Diari 

de Rubí?
Envia’ns una fotografi a 

amb una breu descripció a: 
diariderubi

@diariderubi.cat

Les mascotes 

de Rubí

Com ens agradaria que en aquests casos les prota-
gonistes poguessin parlar, però estem segurs que 
tan sols observant-les, les seves mirades parlen 
en silenci.

Són ROVI i FORKI, dues germanes que després 
d’estar a prop de la mort i havent superat febres 
molt altes, el seu futur es va parar al costat d’un 
test. Positi ves de leucèmia, en el primer test, ne-
gati ves en els posteriors realitzats.

Estan aïllades i creixent en solitud, com aquells 
‘nens bombolla’ que tenen de tot però els falta el 
més important, el contacte d’una mà amiga, poder 
fer una vida normal passejant per una casa sense 
portes, sense reixes i sense barreres.

Perquè elles no necessiten cap cura especial, 
perquè fi ns i tot no sabem si en un futur molt 
pròxim, sent tan joves, els seus propis organismes 
podrien immunitzar-se, ja que actualment estan 
lluitant. I encara que no fos així, elles han batallat 
per viure des que eren dues boletes i ara no és just 
que passin els seus dies sense tenir una família.

Perquè igual que elles, nosaltres no ti rarem 
la tovallola fi ns que no veiem ROVI i FORKI en 
una casa dormint damunt de la falda de qui 
vulgui donar-los una oportunitat, en acolliment 
o adopció.

Si les vols conèixer, contacta de dilluns a di-
vendres de 18 a 20 hores al telèfon 639 679 777 
o bé a través d’email, web o Facebook: 
rodamonsderubi@hotmail.es 
www.rodamonsderubi.com 
www.facebook.com/rodamonsderubi
www.instagram.com/rodamons_de_rubi/

Ànimes positi ves a la vida
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Carme Llop ens presenta la imatge 
delicada i silent que dibuixa l’aigua
Una super� cie bonica, la qual refl ecteix 
el pas dels núvols al cel i esbossa siluetes 
evocadores al pas també d’uns descone-
guts ànecs anònims.

Un exterior sord d’aparença tranquil·la 
que també, potser per això, ens parla del 
que hi viu a sota. El que no veiem... Ima-
ginem submergir-nos en les seves aigües 
de mirall, evocadores d’hores quietes i de 
contemplació, i quan som proscrits al fons 
fosc i singular, meravellats per la negror, 
trobem admirats que l’aspecte extern que 
ens mostra Llop no és tan sols l’espill del 
cel o la làmina de plata que vibra i delata 

qualsevol alteració en la seva esta� citat. 
És també l’espill que amaga i conté, xiuxi-
uejant els secrets del fons. Ens assenyala 
el camí cap a l’harmonia dels contraris. 
Ens mostra el soroll que s’amaga latent en 
qualsevol silenci, proporcional a la calma 
que l’ar� sta representa.

El talent ar� s� c i sensi� u de Carme 
Llop se submergeix en el fons de totes les 
coses per mostrar-nos, mitjançant la con-
templació, l’amabilitat externa, on els nú-
vols i les esteles dibuixades a l’aigua són 
l’afi rmació que copsa un tes� moniatge 
sensible.

Exposició ‘Tes� moni sensible’
De Carme Llop

Fins al 20 de juliol de 2019
Espai Expositi u Aula Cultural

EL RACÓ D’ART D’ANNA TAMAYO           
www.annatamayo.com
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AGENDA
EXPOSICIONS

El caminant lunar. Exposició commemora� va del 50è ani-
versari de l’arribada de l’home a la Lluna. A la Biblioteca 
del 8 de juliol fi ns a l’agost. Org.: Associació d’Amics de 
l’Astronomia. Inauguració 8 de juliol a les 19h.

Rússia 2019. Exposició fotogràfi ca col·lec� va. A la Biblioteca 
fi ns al 19 de juliol. Org.: Grup Fotogràfi c El Gra.

Nus-os. Exposició fotogràfi ca col·lec� va. A l’An� ga Estació 
fi ns al 20 de juliol.

Retrats de la posteritat. Exposició de Miquel Mas a l’Espai 
de Llibres, Lectors al tren. Fins al 2 d’agost.

Fu la Spagna! La mirada feixista sobre la Guerra Civil Es-
panyola. Fins al 20 de juliol al Castell.

Tes� moni Sensible. Pintures de Carme Llop. Fins al 20 de 
juliol a l’Aula Cultural.

La memòria de les fl ors extraviades. Pintures d’Anna Ta-
mayo. Fins al 28 de juliol al Celler.

························································
DIVENDRES 5 de juliol

Festa Major de la Plana del Castell
Excursió nocturna infan� l. A les 20.30h 
a l’AV de la Plana del Castell. Org.: AV La 
Plana del Castell.

Festa dels infants saharauis
A les 17h tallers. A les 20.30h sopar popular 
a base de cuscús. A les 22.30h concert amb 
Mocasines. Org.: Rubí Solidari. 

Festa Major de la Plana del Castell
A les 19h audició i ballada de sardanes. 
A les 20.30h sopar par� cipa� u. A les 22h 
actuació musical par� cipa� va. Org.: AV La 
Plana del Castell.

‘Momo’
Concert solidari de tribut a Queen. A les 
21h a La Sala. Preu: 18€. Org.: ASAV.

Nits d’observacions astronòmiques
A les 21.30h a l’Ateneu. Org.: Associació 
d’Amics de l’Astronomia TRI-A Rubí.

‘Sherlock Gnomes’
Cinema a la fresca a Ca n’Oriol. A les 22h a 
la pl. de Ca n’Oriol. 

························································
DISSABTE 6 de juliol
La Trocalleria
A les 10.30h a la pl. Dr. Pearson. 

Trobada de Gegants
A les 13h acte de germanor amb els Ge-
gants de Borriana a l’Ajuntament. A les 
17.30h plantada de gegants a la pl. Pere 
Aguilera. A les 19h cercacila fi ns a la pl. 
Nova Estació. A les 20h ball a la plaça. Org.: 
Gegants de Rubí

Festa de Sant Cristòfol
A les 15h exposició de cotxes clàssics 
a la pl. Dr. Guardiet. A les 19h arribada 
dels abanderats i missa de Sant Cristòfol. 
Org.: Associació d’Amics dels Automòbils 
An� cs. 

························································
DIUMENGE 7 de juliol

Festa de Sant Cristòfol
A les 10h concentració de cotxes clàssics 
al Centre Cívic Can Fatjó. A les 10.30h es-
morzar. A les 13h cercavila amb els cotxes 
pels carrers de la ciutat i benedicció al c. 
Maximí Fornés. Org.: Associació d’Amics 
dels Automòbils An� cs. 

························································
DILLUNS 8 de juliol

‘Acción mutante’
Cicle RubiCine Bandarra. A les 18h a la 
Biblioteca. A par� r de 18 anys.

‘Brossa nuclear’
A les 19h a l’Ateneu. A càrrec de Lluís-Anton 

Baulenas. Any Joan Brossa.

························································
DIMARTS 9 de juliol

Taller Biopolis Sport
A les 18h a la Biblioteca. Per a infants de 7 
a 14 anys. A càrrec de Francesc Mar� nez, 
coach i entrenador personal. 

Taller de circ
A les 18h al parc de la Pau i la Natura. 

‘Embolicant la troca’
Teatre per a la pe� ta infància. A les 19h 
a l’Ateneu a càrrec de la companyia Sim 
Salabim. Per a infants a par� r de 3 anys. 

‘La casa de Bernarda Alba’
A càrrec de 8 Temps. A les 20h a l’Ateneu. 
Taquilla inversa. 

························································
DIMECRES 10 de juliol

Cloenda del VI Club de Lectura
Sobre la lectura ‘Amor’, de Hanne Orstavik. 
A les 19h a la llibreria L’Ombra. 

························································
DIJOUS 11 de juliol

Hora del conte
A les 18h a la Biblioteca. A càrrec de Berta 
del Poblet. Per a infants de 4 a 8 anys. 

AUTOMOBILISME

Rubí acull dissabte la XX edició 
de la Festa de Sant Cristòfol
Els Amics dels Automòbils 
organitzen, un any més, la 
Festa de Sant Cristòfol, que 
enguany arriba a la seva 
vintena edició. Es tracta de 
la festa anual de l’en� tat, 
que se celebra entre el 6 i 7 
de juliol a Rubí.

Dissabte a la plaça del 
Doctor Guardiet arrencarà 
la festa a par� r de les 15 
hores amb una exposició 
de cotxes clàssics. A les 17 
hores � ndrà lloc la inaugu-
ració ofi cial i una hora més 
tard, tots els cotxes sor� ran 
en comi� va per recollir els 
abanderats que arri-
baran a l’església de 
Sant Pere al voltant 
de les 19 hores per 
assis� r a la missa en 
honor a Sant Cris-
tòfol.

El diumenge, a 
partir de les 10 ho-
res, hi haurà una nova 
concentració de cot-
xes al Centre Cívic de 
Can Fatjó i a les 10.30 
hores està previst un 
esmorzar pels assis-
tents a la trobada. A 

partir de les 13 hores, hi 
haurà una cercavila amb els 
cotxes clàssics pels carrers 
de Rubí fi ns a l’església de 
Sant Pere, on � ndrà lloc la 
benedicció dels vehicles i el 
lliurament de medalles. La 
festa fi nalitzarà amb el dinar 
a les 14.30 hores.

La propera ac� vitat de 
l’Associació d’Amics dels 
Automòbils Antics serà el 
13 de juliol, amb una nova 
edició del Ral·li Clàssic Sant 
Cristòfol, una altra de les 
ac� vitats anuals destacades 
de l’en� tat. / DdR

Imatge de la festa de Sant Cristòfol del 
2018. /  Arxiu-Iban Coca

ASTRONOMIA
Exposició 
a la Biblioteca 
amb mo� u 
del 50è aniversari 
de l’arribada 
a la Lluna

L’Associació d’Amics de l’As-
tronomia TRI-A Rubí inau-
gurarà el 8 de juliol a les 19 
hores una exposició � tulada 
‘El caminant lunar’. La mos-
tra es podrà visitar durant 
els mesos de juliol i agost a 
la Biblioteca i tractarà sobre 
l’arribada de la humanitat a 
la Lluna. 

D’altra banda, l’en� tat 
continua organitzant tots 
els divendres a les 21.30 
hores a l’Ateneu ac� vitats 
d’observació astronòmica 
nocturnes. / DdR

L’exposició es podrà visitar du-
rant el juliol i l’agost. / Cedida
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Abans de la 
Trobada, � ndrà 
lloc l’acte ofi cial 
que culminarà 

l’agermanament 
entre els gegants 
de Rubí i els de 

Borriana

Tretze colles par� ciparan en la XXVI Trobada 
de Gegants i Capgrossos de Rubí 
REDACCIÓ

Un total de tretze colles ge-
ganteres par� ciparan aquest 
dissabte 6 de juliol en la 
XXVI Trobada de Gegants i 
Capgrossos de Rubí, que or-
ganitza la Colla de Geganters 
de Rubí. Entre aquestes, hi ha 
com a convidada especial la 
colla de Borriana, de Castelló, 
amb qui l’agrupació gegan-
tera rubinenca culminarà 
el procés d’agermanament 
iniciat a principis d’any. 

Així, cap a les 13 hores, 
es plantaran els gegants de 
Rubí i de Borriana a la plaça 
de Pere Aguilera, mentre a 
la Sala de Plens � ndrà lloc 
l’acte d’agermanament amb 
la presència de les autoritats 
locals. Posteriorment, � ndran 
lloc uns balls dels gegants a la 
plaça per cloure l’acte. 

La trobada s’iniciarà a les 
17.30 hores amb la plantada 
de tots els gegants i capgros-
sos participants a la plaça 
de Pere Aguilera. Les colles 
assistents, a més de l’amfi -
triona i la de Borriana, seran 
la del Guinardó (Barcelona), Gegants i capgrossos de la localitat de Borriana. / Cedida

Borges Blanques, Calaf, barri 
de Sant Josep (L’Hospitalet), 
La Llacuna, Pont de Vilomara 
i Sentmenat, així com les 
colles rubinenques de les 
escoles 25 de Setembre, Ca 
n’Alzamora i Teresa Altet i del 
barri del Pinar. 

Cap a les 19 hores s’inici-
arà la passejada de gegants 
en una cercavila que anirà 
de la plaça de Pere Aguilera 
a la plaça de la Nova Estació, 
passant pels carrers Doc-
tor Robert, Maximí Fornés, 
Montserrat, Sant Jaume i 
Sant Cugat i l’avinguda Bar-
celona. A les 20 hores, ja a 
la plaça de la Nova Estació, 
� ndran lloc els balls de lluï-
ment, els parlaments i el fi nal 
de festa. 

CULTURA POPULAR I TRADICIONAL

Exposició i concurs fotogràfi c de l’agència de viatges 747
L’agència 747 de viatges, amb la col·laboració del Grup 
Fotogràfi c El Gra, ha organitzat un concurs fotogràfi c sobre 
Rússia, una de les des� nacions que l’agència ha impulsat 
durant aquest 2019. Prop d’una cinquantena de persones 
han fet aquest viatge, de les quals 11 han decidit presentar-
se al concurs amb una sèrie de tres fotografi es de l’an� ga 
república soviè� ca.

Amb aquestes 11 col·leccions, s’ha instal·lat una exposició 
al ves� bul de la Biblioteca, que es podrà visitar fi ns al 19 de 
juliol. El dimarts al vespre, es van donar a conèixer els noms 
dels guanyadors del concurs, després que el jurat, format 
per membres del Gra, el fes públic. El guanyador del concurs 
fotogràfi c ha estat Enric Monté, mentre que el segon premi 
ha estat per Ferran Benaiges i el tercer per Anna Marroyo. Els 
guanyadors s’han endut 300, 200 i 100 euros de descompte 
en viatges amb l’agència 747, respec� vament. / M.C.

La Plana del Castell acollirà 
aquest primer cap de setmana 
de juliol la seva Festa Major. 
L’sssociació de veïns del bar-
ri ha organitzat un conjunt 
d’ac� vitats tradicionals i de 
cultura popular amb la inten-
ció de millorar la convivència 
entre el veïnat que integra 
el barri.

La primera ac� vitat serà 
aquest divendres 5 de juliol 
a partir de les 20.30 hores 
i consistirà en una excursió 
nocturna infantil. L’endemà 
dissabte a les 19 hores està 
prevista una audició de sarda-

nes a càrrec de la cobla Ciutat 
de Cornellà a la plaça Marquès 
de Barberà. Es podran escoltar 
nou peces sardanistes, com 
ara ‘El Sereno’, de Josep Coll i 
Ligora, ‘Roca Ventosa’, de Jau-
me Bonaterra, o ‘Escalenca’, 
de Pere Mercader. Més tard, 
prop de les 20.30 hores, � ndrà 
lloc un sopar par� cipa� u on 
els assistents es poden endur 
el seu menjar i la seva beguda. 
A les 22 hores, està prevista la 
desena actuació musical par-
� cipa� va, amb veu i música 
en directe de diferents es� ls 
musicals. / DdR

BREUS

Arriba la Festa Major 
de la Plana del Castell

FOTOGRAFIA

Dos dels guanyadors del concurs, amb representants de l’agència de 
viatges 747 i del Grup Fotogràfi c El Gra. / M.C.

L’escriptora rubinenca i presi-
denta de l’associació Mujeres 
Crea� vas del Vallès, Montse 
Clemente, ha estat convida-
da a par� cipar en el recital 
poè� c ‘Poesia sin censura’, 
que � ndrà lloc el 6 de juliol a 
les 17 hores al Centre Cultu-
ral Metropolità Tecla Sala de 
L’Hospitalet. Clemente reci-

tarà alguns dels seus poemes 
de l’obra ‘Poesia al desnudo’, 
que recentment van ser se-
leccionats per una antologia 
de poè� ca erò� ca publicada 
per Diversidad Literària. El 
recital reivindica� u l’organit-
za l’en� tat Fridas-Barcelona, 
una en� tat de divulgació d’art 
i poesia. / DdR

Montse Clemente par� ciparà en 
el recital ‘Poesia sin cesura’

L’Associació Solidària d’Ajuda 
Veïnal (ASAV) ha organitzat 
un concert a càrrec de Momo, 
una banda de tribut a Queen. 
Es tracta d’un espectacle so-
lidari amb l’en� tat, que atén 
persones que passen per 
difi cultats i els ofereix suport 
en la recerca ac� va de feina 
o de formació, en habitatge, 
matèria energè� ca i en ali-
ments. 

El concert serà al teatre 
municipal La Sala aquest 
divendres a les 21 hores i les 
entrades tenen un cost de 18 
euros. Tots els diners recap-

tats es des� naran als projec-
tes infan� ls d’ASAV. / DdR

La Sala acull divendres un concert 
solidari d’ASAV amb Momo, 
una banda de tribut a Queen

Momo, en concert. / Cedida
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Èxit de la Festa de l’Esport adaptat, 
organitzada pel Club Esportiu Horitzó

més de 80 corredors disputen 
la Cursa de sant muç tot i la calor

Esport AdAptAt  | FEstA MAJor

AtlEtisME  | cursA

Imatge de la Festa de l’Esport adaptat. / Cedida

Sortida de la cursa de Sant Muç. / J.A. Montoya

L’11a edició de la Festa 
de l’Esport Adaptat, orga-
nitzada pel Club Esportiu 
Horitzó, en el marc dels 
actes de la Festa Major de 
Rubí, va tenir lloc aquest 
dissabte i va tornar a ser 
un èxit de participació. En-
guany, a més, ha coincidit 
amb el 25è aniversari de la 
fundació del club.

Les competicions van 
tenir lloc a la zona espor-
tiva de Can Rosés. Malgrat 
que el dia va ser molt calo-
rós, l’activitat va comptar 
amb la participació els 

Un total de 84 corredors 
dels 110 que inicialment 
s’havien inscrit a la Cursa de 
Sant Muç van animar-se dis-
sabte al vespre, en el marc 
de la Festa Major, a disputar 
la popular cursa, organitza-
da per la Unió Atlètica Rubí 
(UAR) amb el suport de 
l’Ajuntament. Tot i la intensa 
calor, els participants van 
córrer la prova en diferents 
grups d’edat amb un recor-
regut de 6 km, 3 de pujada i 
3 de baixada, sortint a prop 
de l’Ajuntament de Rubí i 
encarant les pujades cap a 
Sant Muç. La prova, que va 
arrencar a les 20 hores va 
ser una cursa bonica, curta i 
dura de córrer. En categoria 
masculina va guanyar Sergi 
Ariaca, del Catgas, mentre 
que en femenina la guanya-
dora va ser Laura Pérez, del 
CT Cornellà. 

Cal destacar la bona 
organització de l’esdeveni-
ment i el suport de les as-
sociacions de veïns de Sant 
Muç i voluntaris. / UAR

equips de bàsquet del Fe-
damar Valldemia de Mata-
ró, el Sènior Femení del CB 
Can Parellada de Terrassa, 
l’Orange Stars del Vendrell, 
el Fedamar Joventut de Ba-
dalona B i el Club Esportiu 
Horitzó. A més, al torneig 
de futbol 5 van assistir el 
Ciutat de Mataró i el FC 
Mollet.

La festa va estar ame-
nitzada pel show de Ramón 
Robles, l’actuació del grup 
de ball 8 Temps de Rubí i 
l’exhibició d’un vídeo com-
memoratiu dels 25 anys de 

la fundació del club. A més, 
es va obsequiar tots els 
assistents amb un berenar, 
que va ser gentilesa de les 
pastisseries rubinenques 
Aribau i La Lyonesa.

L’entrega de premis va 
anar a càrrec de Pere Prat, 
representant de la Penya 
Special Barça, president 
d’ACEA i coordinador de 
la Fundació Fedamar; de 
Jordi Peiró, president del 
Club Escola de Futbol de 
Can Mir de Rubí; i de Josep 
Bernabeu, president de 
l’Horitzó. / CE Horitzó

CatEGorIa masCULINa
1r Sergi Ariaca Catgas  20’23”57
2n Eduard González CN Rubí  21’03”82 
3r  Javi Gracia Inverse   21’07”95 
4t Javier López CE RWL  21’50”49
5è  Luís Gómez UA Rubí  22’01”32
CatEGorIa FEmENINa
1a Laura Pérez CT Cornellà  24’24”36 
2a Jackeline Gómez  Independent  24’29”16
3a  Núria Segura  UA Rubí   26’42”27
4a  M. del Castillo  Corredors.cat 28’02”56
5a  Judith Borrella  UA Rubí  29’10”95

L’atleta Juan Antonio Se-
garra, membre de la Unió 
Atlètica Rubí, s’ha procla-
mat subcampió d’Espanya 
de llençament de javeli-
na en categoria M45 en 
el campionat d’Espanya 
Màster disputat a Sagunto 
el passat cap de setmana. 
Segarra va fer una marca 
de 47,02 m en una com-
petició molt tensa i dispu-
tada que anava guanyant 
el rubinenc fins a l’úl-
tim moment. Per la seva 
banda, Francisco Aragón 
va ser quart en la prova 
dels 2.000 m obstacles en 
categoria M60, amb un 
temps de 7’22”99. 

Pel que fa al Campi-
onat Sub-23 disputat a 
Tarragona, hi van parti-
cipar dos exatletes de la 
UAR. Ferran Merino va ser 
tercer a la combinada del 
decatló amb 6.409 punts 
i Iker Gómez va quedar 
quart en els 400 m tan-
ques amb una marca de 
52”76. / UAR

segarra, 
subcampió 
d’Espanya 
de javelina

wAtErpolo | copA FEdErAció 

El sènior masculí del CNr tanca 
una gran temporada amb el 
tercer lloc a la Copa Federació
Després de finalitzar amb 
una més que meritòria 
segona posició a la lliga 
estatal, el Sènior Mascu-
lí del Club Natació Rubí 
(CNR) ha assolit la tercera 
posició a la Copa Federació, 
organitzada per la Federa-
ció Catalana de Natació. 
L’equip dirigit per Dani 
Gómez es va imposar en 
el partit de tornada al CN 

Catalunya amb un contun-
dent 13-20. Amb aquesta 
competició, l’equip dona 
per finalitzada la tempo-
rada i s’emplaça fins al 
setembre, quan arrencarà 
la nova campanya. 

Per la seva part, els 
benjamins han assolit la 
vuitena posició final al 
Campionat de Catalunya de 
la seva categoria. / CNR

Integrants del sènior masculí del CNr. / Cedida

nAtAció | cAMpionAt dE cAtAlunyA

Bons resultats pels alevins del Natació 
Rubi en el Campionat de Catalunya
Els alevins del Club Natació 
Rubí van acabar la tempo-
rada amb el Campionat de 
Catalunya d’Estiu Aleví dis-
putat del 28 al 30 de juny a 
Sabadell. Els representants 
del club classificats per dis-
putar-lo van ser Héctor 
Ramos, Iago Verdú, Claudia 
Gómez, Aran Pina, l’equip 
format per Hector Ramos, 
Iago Verdú, Aran Pina, Fabio 
Cagigos, Claudia Gómez, 

Marina Amargos, Mar Cla-
verí i Judit Gallart (8x50m 
lliures mixte) i l’equip for-
mat  per Héctor Ramos, 
Iago Verdú, Aran Pina i Fabio 
Cagigos (4x100 estils mascu-
lí). A la classificació total per 
clubs, el CN Rubí va assolir la 
45a posició de 72 clubs amb 
208 punts. 

Aquatló de Torredembarra
Una representació de triat-

ciclisME | rutA

Nova sortida del 
Club Ciclista rubí
El Club Cliclista Rubí ha 
organitzat una nova sortida 
per als tres grups de l’en-
titat. Tots tres sortiran des 
de la plaça Doctor Guardiet 
diumenge a les 7.30 hores. 
El Grup A anirà fins a Cas-
tellbell seguint una ruta de 
110 km. El Grup B farà 80 
km després d’anar i tornar 
de Rubí a Castellvell i el Vilar 
i el Grup C recorrerà 90 km 
per anar fins a Sant Feliu i 
tornar. / CCR

letes del CN Rubí va com-
petir el dissabte passat a 
l’Aquatló Torredembarra 
- Mediterranean Race. 

L’equip format per Fran-
cesc Martínez, Toni Venteo, 
Adelardo Gallego, Alejandro 
Delgado i Nico Fricou, va 
competir assolint la 16a 
posició final per clubs. Cal 
destacar la 5a posició en la 
categoria Veterans-2 de Toni 
Venteo. / CNR

José Gómez i Pedro Cancio, del Club Ciclista Rubí. / Cedida
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El CE Horitzó i el Can Mir 
impulsaran equips de futbol per 
a joves amb diversitat funcional

El Club Escola de Futbol 
Can Mir i el Club Esportiu 
Horitzó 1994 van signar 
el 25 de juny un acord de 
col·laboració amb la fina-
litat d’organitzar activitats 
conjuntes, difondre les que 
organitzi cadascuna d’elles i, 
fonamentalment, la creació 
d’equips de futbol 7 que 
comptin amb nens i joves 
amb diversitat funcional.

En aquest sentit, els ju-
gadors i jugadores d’amb-
dues entitats s’integraran 
als diferents equips que es 
puguin crear, donant prio-
ritat a organitzar un equip 
de competició de categoria 
Sènior i un altre adreçat a 
nens i nenes de categories 
inferiors. L’equip de catego-
ria Sènior competirà a la lliga 
que es determini a partir del 
mes de setembre.

L’activitat esportiva dels 
diferents equips, tant els en-
trenaments com els partits 
on siguin locals, tindran lloc 
a la Zona Esportiva Munici-
pal Can Mir, incorporant els 
entrenadors i el personal 
tècnic que es consideri adi-
ent i dotant-los del material 

esportiu i l’equipació ne-
cessària.

El Club Esportiu Horitzó 
1994 és una entitat amb 
una dilatada trajectòria i 
experiència en la pràctica 
de diferents disciplines es-
portives amb persones amb 
discapacitat funcional i física 
i el Club Escola de Futbol Can 
Mir aportarà la seva experi-
ència pel que fa a la pràctica 
del futbol de nens i joves 
amb diversitat funcional.

Amb aquest acord es 
consolidarà l’oferta de l’ac-
tivitat esportiva de futbol 
per aquest col·lectiu a Rubí, 
convertint-se en un referent 
a nivell comarcal i de país. 

Lliga Futbol 7 per a persones 
amb diversitat funcional
Un dels primers projectes 
arran d’aquest acord ha 
estat començar a treballar 
per crear un equip que par-
ticiparà en la lliga catalana 
de futbol 7 per a persones 
amb diversitat funcional 
que començarà a l’octubre. 
La competició aplegarà més 
d’una vintena de clubs d’ar-
reu de Catalunya. / DdR

El Can Mir va participar l’any passat en un campionat on hi havia 
jugadors amb diversitat funcional. / Arxiu

petanca | instal·lacions

Les obres per cobrir les pistes de petanca 
de Cova Solera començaran a l’estiu

Imatge virtual sobre com quedarà la coberta de les pistes de Cova solera. 

M. CAbrErA

L’Ajuntament de Rubí ini-
ciarà durant les properes 
setmanes les obres per 
cobrir part de les pistes de 
petanca de Cova Solera, una 
instal·lació que actualment 
utilitza la Unió Petanca 
Les Torres-Rubí 2000. Els 
treballs tindran una durada 
de sis setmanes i comp-
ten amb un pressupost 
de 266.654,16 euros que 
serviran per instal·lar una 
coberta tèxtil amb tanca-
ments laterals on ara hi ha 
vuit pistes, que passaran a 
ser deu. D’aquesta forma, 
un cop finalitzin les obres, 
hi haurà trenta pistes i les 
de Cova Solera es conver-
tiran en les primeres pistes 
de petanca amb cober-
ta de tota Catalunya. “És 
una reivindicació històrica 
de l’entitat que organitza 

tornejos i campionats de 
Catalunya i d’Espanya”, ha 
explicat l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez. Per la seva banda, 
el president de l’entitat, 
José Cubero, s’ha mostrat 
molt content per poder te-
nir per fi aquesta millora de 
les instal·lacions: “Ja estem 
parlant amb la Federació 

amb un Campionat d’Es-
panya”.

El fet de tenir deu pistes 
cobertes possibilitarà que 
les instal·lacions puguin 
acollir tornejos i competici-
ons sense atendre a les con-
dicions meteorològiques, 
que a vegades provoquen la 
suspensió de les activitats.

Espanyola de Petanca per 
poder inaugurar les pistes 

Les de Cova 
solera seran les 
primeres pistes de 
petanca cobertes 
de Catalunya

petanca | torneig

Més d’una seixantena de tripletes d’arreu 
d’Espanya participen a l’Obert Ciutat de Rubí

La tripleta guanyadora del campionat. / Cedida

La Unió Petanca Les Torres-
Rubí 2000 va organitzar durant 
la Festa Major l’Obert Ciutat 
de Rubí de petanca, que va 
comptar amb la participació 
de 68 tripletes, el que vol dir 
més de 200 jugadors. L’eleva-
da participació, amb equips 
d’arreu de l’estat espanyol, 
va provocar que el torneig es 
fes el dissabte i el diumenge. 
Durant el matí de dissabte 
es va fer la fase de grups per 
dividir els equips en dues 
categories i a la tarda es van 
fer els enfrontaments directes 

que donaven lloc a disputar la 
fase final l’endemà.

La tripleta formada per 
Lucas Álvarez, Siscu González 
i Quique Catalán es va pro-
clamar campiona de l’Obert 
Ciutat de Rubí després de 
guanyar a la final del torneig a 
Rafa Carrillo, José Luís Guasch i 
Óscar Alberola. En la categoria 
de consolació, la tripleta gua-
nyadora va ser la formada per 
Josep Guillamon, José Monzón 
i Lucas Álvarez, que va impo-
sar-se a Javier Moreno, Hugo 
Montes i Raúl Tabera. / DdR

futbol | entitats

L’Escola de Porters del Vallès entrenarà el Veinti
El CF Juventud 25 de Septiembre i l’Escola de 
Porters del Vallès han arribat a un acord de 
col·laboració per a la temporada 2019-2020. 
A partir d’aquest acord, tots els porters del 
futbol base del club rebran classes de tec-
nificació setmanals a càrrec d’entrenadors 
específicament qualificats. L’Escola de Porters 
va néixer fa anys amb la idea de formar porters 
al Vallès. Alguns dels equips amb els quals 
treballa actualment són la Unió FB Jabac i 
Terrassa, Cerdanyola FC i UE Castellar. Aquest 
acord significa un pas endavant en la profes-
sionalització del Juventud 25 de Setembre, 
convertint-se en un referent del futbol base 
de la ciutat. / CFJ

D’esquerra a dreta, Néstor Amaro, director de Metodologia del Veinti; Alejandro 
García, director esportiu del Veinti; Alain Vallejo, entrenador de l’ Escola Porters del 
Vallès; i Joaquín Lázaro, director tècnic Escola Porters del Vallès. / Cedida

boxe | torneig

Èxit de participació a la jornada 
solidària del Club Boxeo Rubí per 
recaptar aliments per AVAN
El Club Boxeo Rubí va orga-
nitzar el dissabte 29 de juny 
una jornada esportiva i soli-
dària per recaptar aliments 
per ajudar en la lluita con-
tra la pobresa infantil. L’es-
deveniment, que va aplegar 
púgils d’arreu de Catalunya, 
va ser un èxit, tant pels 
combats d’exhibició com 
per la quantitat d’aliments 
que es van recollir i que ara 
l’entitat Associació Solidà-
ria d’Ajuda Veïnal (ASAV) 
s’encarregarà de distribuir 

Material recollit. / Cedida

entre les famílies més ne-
cessitades. / DdR
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