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Neix Catalunya en Comú a Rubí
REDACCIÓ

El grup local de Catalunya 
en Comú va impulsar a fi nals 
de juny una assemblea per 
validar la votació del grup 
motor, format per dotze ru-
binencs que són els encarre-
gats d’impulsar la formació 
a Rubí. En l’assemblea hi van 
par� cipar una cinquantena 
de persones, que van donar 
el vis� plau al grup motor, 
format per Ramon Capolat, 
Andrea de Pablos, María del 

Río, Ànnia García, Montse 
Malé, Andrés Medrano, 
Elena Montesinos, Daniel 
Montesinos, Pau Navarro, 
José Luís Navarro, Martín 
Pretel i Pilar Rey.

Fa dos anys que diversos 
moviments polí� cs i socials 
van començar a cons� tuir 
Catalunya en Comú, un 
nou espai polí� c d’esquer-
res i aglutinador de dife-
rents sensibilitats socials. 
Ara, aquest grup motor vol 
desenvolupar un projecte 

transformador, que defensi 
els serveis públics, els drets, 
el feminisme, la diversitat, la 
sostenibilitat ambiental i la 
jus� cia social, segons han 
explicat.

Les dotze persones que 
treballaran per impulsar el 
nou par� t polí� c a la nostra 
ciutat hauran d’eixamplar 
la base de l’organització i 
preparar la campanya elec-
toral i la candidatura per 
a les eleccions municipals 
del 2019.

VR demana un protocol 
per combatre l’ocupació de 
vehicles en zones de vianants

ERC valora de forma posi� va 
les tertúlies mensuals 

Veïns per Rubí (VR) pre-
sentarà una moció al Ple 
de juliol per establir un 
protocol per combatre l’ús 
incívic per l’ocupació de 
vehicles en zones per a via-
nants. Segons la formació, 
cada vegada és més usual 
que conductors de vehicles 
parin o estacionin en zones 
reservades per a vianants, 
fonamentalment voreres i 
passos de vianants, fet que 
provoca que els vianants 
hagin de baixar a la calçada 
per poder passar.

A més, denuncia que 
molts vehicles fan un ús 
inadequat de zones de càr-
rega i descàrrega, superant 
els 30 minuts de temps 
màxim, el que provoca 
que els repar� dors acabin 
fent servir també zones 
de vianants per fer la seva 
feina.

VR  cons idera  que 
l’Ajuntament no pren me-
sures efec� ves per evitar 

aquesta problemà� ca. Per 
això, proposa crear un 
protocol d’actuació, valo-
rant les zones amb més 
reincidència en l’incom-
pliment de l’Ordenança de 
Circulació, que regula l’ús 
de les vies urbanes, fent 
compatible l’equitativa 
distribució dels estacio-
naments entre tots els 
usuaris amb la necessària 
fl uïdesa del trànsit rodat i 
amb l’ús dels carrers per 
part dels vianants.

La formació aposta per 
realitzar també una cam-
panya de conscienciació, 
establir les accions de ca-
ràcter dissuasiu per part 
de la policia local, instal·lar 
elements de mobiliari urbà 
si és necessari i establir un 
sistema de control elec-
trònic per garan� r que no 
se supera el límit de 30 
minuts d’ocupació en les 
zones de càrrega i descàr-
rega. / DdR

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) fa una 
valoració “molt posi� va” 
del primer cicle de ter-
túlies mensuals realitza-
des a l’Ateneu. Aquestes 
tertúlies impulsades per 
la formació republicana 
tenen l’objec� u de debatre 
i tractar aspectes d’actua-
litat municipal i nacional. 
La proposta es va iniciar 
el mes de març i s’ha dut 
a terme el primer dijous 
de cada mes a la tarda. 
“Aquest � pus d’espais són 
necessaris per intercanviar 
opinions, visions i aportar 

idees que perme� n viure 
en una ciutat millor”, ha 
explicat el portaveu d’Es-
querra, Xavier Corbera.

En aquestes trobades, 
ERC ha constatat que entre 
els temes que més preo-
cupen els rubinencs hi ha 
l’espai públic i el civisme, 
la mobilitat, el transport i 
els aparcaments, el torrent 
dels Alous, l’oferta cultural 
i d’oci juvenil, les urgències 
pediàtriques i l’hospital, 
les urbanitzacions, el parc 
de Ca n’Oriol, el Casino, la 
zonifi cació escolar i la se-
guretat ciutadana. / DdR

Alguns dels membres del grup promotor del par� t a Rubí. / Cedida
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Fa uns dies que han comen-
çat les obres d’arranjament 
del camí de Can Tiraïres i 
les seves interseccions, em-
marcades al Pla d’Inversions 
i relacionats amb la primera 
fase de la xarxa ciclista de la 
ciutat. Els treballs, que tenen 
una durada de tres mesos, 
no contemplen afectacions 
importants al trànsit.

L’actuació preveu un nou 
tram de carril bicicleta en 
una de les voreres del carrer 
Mallorca, entre els carrers 
Càceres i Pontevedra, així 
com l’arranjament del camí 
de Can Tiraïres i les seves 
connexions per adaptar-lo 
a camí verd. L’empresa que 
realitza les obres és Catalana 
d’Inversió i Construcció 3, 
SL, amb un pressupost de 
75.721,93 euros.

Xarxa ciclista
Tres dels quatre projectes 
que integren la primera fase 
de la xarxa ciclista de Rubí 
ja estan en marxa o han 
fi nalitzat. Actualment, estan 

L’enti tat local Comerç Rubí ha 
impulsat una nova campanya 
comercial coincidint amb les 
rebaixes d’esti u i que porta 
per nom ‘Rebaixes, Refres-
ques’. Cada dijous, les per-
sones que comprin en dues 
boti gues diferents associades 
podran dirigir-se amb els seus 
ti quets de compra a la parada 
informati va de Comerç Rubí, 
que estarà situada a la plaça 
de Pere Esmendia, i obtenir a 
canvi un gelat. En el moment 
de la compra a la botiga 
també es podrà omplir una 
butlleta per parti cipar en el 
sorteig d’un creuer pel Medi-
terrani. A més, tots els dijous 
del mes, hi haurà música a 
l’illa de vianants, espectacles i 
animació de 18 a 20 hores.

Pel que fa al Mercat, 
l’equipament regalarà gelats 
entre els seus clients durant 
el juliol i l’agost, però ho farà 
divendres a parti r de les 15 
hores. Tots els que vulguin un 
gelat el podran passar a reco-
llir als bars associats amb dos 
ti quets de compra. / DdR

Inici de les obres per executar 
un nou tram del carril bici

Comerç Rubí 
regalarà gelats 
tots els dijous 
i sortejarà un 
creuer

en execució aquest tram del 
carrer Mallorca, l’arranja-
ment del camí del torrent 
dels Alous i les connexions 
amb el parc de Ca n’Oriol. En 
canvi, ha fi nalitzat el projec-
te de millora de la mobilitat 
de vianants i de bicicleta 
entre la urbanització de Can 
Sant Joan, el torrent dels 
Alous i l’estació de FGC. La 

darrera actuació de la fase, 
el carril entre el pont de la 
Llana i la serra de Cantallops, 
s’iniciarà el segon semestre 
d’aquest any.

El recorregut ti ndrà una 
longitud aproximada d’11,5 
km i unirà el polígon de la 
Llana a l’estació de Ferro-
carrils passant per diversos 
indrets del municipi.

Les obres afectaran el carrer Mallorca. / Cedida

Més presència policial en 
el barri del 25 de Setembre
REDACCIÓ

La Policia Local i els Mossos 
d’Esquadra han incrementat 
la seva presència en el barri 
del 25 de Setembre després 
que el passat 25 de juny hi 
hagués una baralla al barri 
entre joves seguidors de la 
selecció espanyola i afecci-
onats de la selecció marro-
quina de futbol, que es van 
enfrontar en el Mundial de 
Rússia. L’endemà, es van 
tornar a trobar alguns dels 
implicats en la baralla a la 
via pública per demanar dis-
culpes a amics i familiars. 

L’incident, que va ser un 
fet puntual, es va valorar 
en una reunió posterior a 
l’Ajuntament a la qual hi 
van parti cipar representants 
dels cossos de seguretat i 
dirigents de l’administració 
local. En aquesta trobada, es 
va acordar incrementar els 
efecti us policials a la zona 
durant un temps per fer un 
seguiment de l’incident i 
evitar noves baralles.

La Policia Local estrena 
uniforme
Els agents de la Policia Local 

de Rubí han estrenat noves 
fundes de les armilles de 
protecció balísti ca i noves 
peces exteriors de màniga 
curta durant aquesta Festa 
Major. 

D’aquesta forma, l’Ajun-
tament de Rubí ha comen-
çat a incorporar la nova 
uniformitat dissenyada per 
al conjunt de les policial 
locals de Catalunya. La resta 
s’anirà incorporant gradual-
ment per no incrementar 
el cost.



Divendres, 6 de juliol de 2018 ACTUALITAT4

La plaça Pearson serà l’escenari de la 
festa de benvinguda dels infants saharauis 
acollits per famílies rubinenques
CRISTINA CARRASCO

La festa de benvinguda als 
quatre infants que han estat 
acollits per famílies rubi-
nenques durant l’esti u ti n-
drà lloc el divendres 13 de 
juliol a la plaça del Doctor 
Pearson. Segons ha explicat 
Júlia López, membre d’una 
família acollidora, enguany 
s’ha volgut substi tuir l’habi-
tual rebuda a l’Ajuntament 
per una festa oberta a tota 
la ciutadania, amb l’objecti u 
de donar a conèixer el pro-
grama ‘Vacances en Pau’, 
a través del qual s’impulsa 
l’acolliment d’aquests in-
fants, i facilitar el contacte 
dels nens i nenes acollits 
amb altres de Rubí.

Per la festa, que arren-
carà a les 17 hores, s’instal·-
larà una ‘haima’ a la plaça 
i es realitzaran activitats 
relacionades amb la cultura 
saharaui com elaboració i 
degustació de cuscús, de 
te o tallers de henna, entre 

altres. També es muntarà 
una exposició fotogràfica 
i s’oferirà un concert de 
cloenda.

Després d’uns anys 
d’aturada, Rubí Solidari va 
tornar a posar en marxa fa 
quatre anys el programa ‘Va-
cances en Pau’, amb la col-
laboració de l’Ajuntament i 
d’un grup de famílies. Des 
de Rubí Solidari expliquen 
que la iniciati va vol mostrar 
“la nostra solidaritat amb 

el poble saharaui, que viu 
fora dels seus territoris en 
campaments de refugiats al 
mig del desert des de fa més 
de 40 anys”. L’enti tat també 
recorda que el poble saha-
raui encara lluita per l’au-
todeterminació i per poder 
tornar al seu país, malgrat 
les resolucions de l’ONU i 
la legalitat internacional, i 
conti nua ocupat encara mi-
litarment pel Marroc.

Un altre dels objecti us 

del programa, el més visible 
i directe, és possibilitar que 
aquests infants, que viuen 
en aquests campaments, 
amb pocs recursos sanita-
ris, on la calor de l’esti u pot 
superar els 50º i l’escassetat 
de l’aigua és molt important, 
puguin gaudir de dos mesos 
de vacances intercanviant 
experiències amb famílies 
i infants autòctons. A cada 
infant se li proporciona una 
revisió mèdica completa 
quan arriba i cures o tracta-
ments si és necessari.

Els impulsors de ‘Va-
cances en pau’ confi en que 
a poc a poc el nombre de 
famílies acollidores d’infants 
saharauis durant l’esti u vagi 
creixent a la ciutat. A Cata-
lunya hi ha 450 nens i nenes 
saahrauis acollits. Aquelles 
famílies interessades en el 
programa o bé que desitgin 
col·laborar d’alguna manera 
poden contactar a través del 
correu vacancesenpauru-
bi@rubisolidari.org.

Membres de l’enti tat ‘Vacances en pau’. / C.C.

Els donants de sang rebran 
un SMS quan la seva donació 
s’enviï a un hospital

La Marató de Donació de 
Sang a Rubí ti ndrà lloc el 13 
de juliol al teatre municipal 
La Sala de 10 a 22 hores i 
en aquesta ocasió inclou di-
verses novetats per animar 
la gent a donar sang. En 
primer lloc, la donació de 
sang porta per tí tol ‘La supe-
rexperiència de la donació 
de sang. Molt més del que 
dones’ i va acompanyada 
per unes caixes que imiten 
les caixes de regal d’expe-
riències que s’han popula-
ritzat darrerament i que els 
donants podran regalar a 
altres persones per animar-
les a donar sang. A més, 
els donants rebran un SMS 

quan s’enviï la seva sang a 
un hospital. El nou servei 
té com a objecti u millorar 
l’experiència de la donació, 
oferint més informació al 
donant de quin camí segueix 
la seva sang després d’ha-
ver-la donat.

Pot donar sang qualse-
vol persona que gaudeixi de 
bona salut i que ti ngui més 
de 18 anys, pesi 50 kg o més 
i no esti gui embarassada. No 
cal estar en dejú. De cada 
donació, se’ns beneficien 
com a mínim tres persones 
i es calcula que una de cada 
10 persones que entra a un 
hospital necessitarà una 
transfusió de sang. / DdR

La Marató de Sang a Rubí serà el 13 de juliol. / Arxiu
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La Unitat de Delinqüència 
Econòmica i Fiscal (UDEF) 
de la Policia Nacional va 
iniciar dimarts una ma-
crooperació de registres 
i detencions sota el nom 
‘Enredadera’ que afecta 
44 ciutats de tot l’estat 
espanyol. L’operació estaria 
vinculada amb la contracta-
ció irregular de semàfors i 
afectaria l’empresa Aplica-
ciones Gespol, una fi lial de 
Sacyr. Segons la hipòtesi de 
la Fiscalia An� corrupció i el 
jutge d’instrucció, alcaldes, 
regidors i funcionaris hau-
rien arreglat adjudicacions 
públiques per afavorir Apli-
caciones Gespol a canvi de 
comissions.

Es  van efectuar un 
centenar de registres en 
ajuntaments, domicilis i 
empreses i es van detenir 
39 persones, entre els quals 
hi ha l’alcalde d’Arroyomo-
linos, Carlos Ruipérez, de 
Ciutadans, i l’empresari 
José Luis Ulibarri, ja imputat 
per la seva relació amb la 

La Policia Nacional requereix informació a 
Rubí en el marc de l’operació ‘Enredadera’

trama Gürtel o el cap de la 
Policia Local a Tiana.

Pel que fa als registres, 
a Catalunya, s’han prac� cat 
a Lleida i Mollet del Vallès i 
s’han fet requeriments d’in-
formació als ajuntaments 
de Rubí, Mataró, Montgat, 
Pineda de Mar i Premià de 
Mar. El consistori local ha 
confi rmat aquestes diligèn-
cies policials, que s’inves� -
guen des del Jutjat número 

2 de Badalona.
En el cas de Rubí, du-

Continental Automotive, 
una companyia amb gairebé 
30 anys d’història i prop de 
900 treballadors repartits 
entre les seves dues plantes 
de Rubí, ha estat guardona-
da amb el Premi CIAC a la 
Millor empresa d’automoció 
de l’any. El lliurament dels 
guardons va tenir lloc en 
el marc del Mí� ng d’Auto, 
organitzat pel Clúster de la 
Indústria d’Automoció de 
Catalunya (CIAC), el dijous 
passat al vespre a la Casa 
Llotja de Mar de Barcelo-
na. 

La fi rma amb seu a Rubí 
s’ha alçat amb el màxim 
dels guardons atorgats per 
CIAC en reconeixement  a 
les companyies que amb la 
seva activitat impulsen la 
compe� � vitat de la indús-
tria de l’automòbil del país. 
La facturació de Con� nental 
Automo� ve ha crescut un 
30% durant els úl� ms 3 anys 
i les inversions en R+D+I han 
estat molt signifi ca� ves, tot 
incorporant nous processos 
productius per adoptar i 
liderar els canvis tecnològics 

L’empresa rubinenca Con� nental 
Automo� ve, Premi CIAC a la Millor 
empresa d’automoció de l’any

del sector. El Clúster de la 
Indústria d’Automoció de 
Catalunya també destaca 
que les persones són un dels 
punts claus de l’estratègia 
de Con� nental Automo� ve, 
com demostra que hagi ge-
nerat 300 llocs de treball en 
només 3 anys, i el seu com-
promís amb la sostenibilitat. 
Continental Automotive 
forma part d’un grup empre-
sarial alemany. / DdR

rant el 2017 i el 2018, el 
consistori va contractar 
tres serveis amb l’empre-
sa Aplicaciones Gespol. El 
2017 l’Ajuntament de Rubí 
va pagar 12.599,13 euros a 
aquesta empresa pel man-
teniment del sistema de 
comunicacions de la Policia 
Local i 6.468,66 euros pel 
manteniment de les aplica-
cions informà� ques del cos 
policial el 2017 i el 2018.

El Jutjat número 2 de Badalona inves� ga una trama corrupció en la contractació de sistemes de control 
de trànsit / Iban Coca

Inves� guen una 
trama de corrupció 
en la contractació 

de sistemes de 
control de trànsit 
com semàfors i 

videocàmeres que 
afecta 44 municipis 

de tot l’estat
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La forta pluja que va caure el 
dijous a la tarda i que va cau-
sar nombrosos problemes al 
Seguici i fins i tot al Pregó, 
també va ser la responsable 
de la suspensió de dos dels 
tres concerts que havien 
de tenir lloc a l’Escardívol 
el 28 de juny a la nit. Les 
actuacions de Marcel i Júlia, 

prevista per a les 23.30 ho-
res, i la del grup Buhos, que 
havia de saltar a l’escenari a 
la 1 de la nit, no es van po-
der realitzar perquè l’aigua 
havia afectat l’equip tècnic. 
Tot i els intents per assecar 
el cablejat, finalment es va 
prendre la decisió de no fer 
cap dels dos concerts per 

seguretat. 
Malgrat no poder oferir 

el concert, Buhos va deci-
dir sortir a cantar amb la 
gent del públic. Sí que es va 
poder fer el concert de La 
Banda del coche rojo, que va 
començar al voltant de les 
2.30 hores, quan el material 
tècnic ja estava sec. / M.C.

m. Cabrera

Tot i que el concert va ar-
rencar amb retard per pro-
blemes tècnics, l’espera dels 
fans a l’amfiteatre del Castell 
per veure en directe Antonio 
José es va veure recompen-
sada amb una arrencada es-
pectacular, amb temes com 
‘Ódiame’ o ‘A un milímetro 
de mi’.

El cantant cordovès va 

explicar que Rubí és una 
ciutat especial per a ell, un 
lloc on va poder tornar a 
creure en la música, i va tenir 
un record emotiu per Xavi 
Pérez, el productor musical 
rubinenc que va morir el 
2016.

La música d’Antonio José, 
principalment pop amb tocs 
flamencs però també de 
reggaeton, va encomanar 
energia a un públic molt ac-

tiu durant gairebé tota l’actu-
ació. Una música rítmica que 
el cantant va combinar amb 
altres temes més melòdics i 
amb alguns solos instrumen-
tals de la seva banda.

El concert, al qual van 
assistir 1.500 persones, va 
comptar amb recurrents re-
ferències a Rubí, un lloc on, 
segons ha explicat l’artista 
andalús, li feia molta il·lusió 
venir a actuar. Dels tres concerts previstos, només La banda del coche rojo va poder actuar. / Localpres

antonio josé, durant el concert de la nit del dijous. / m.C.

La pluja obliga a suspendre 
el concert de buhos

L’Antonio José més emotiu, 
a l’espectacle inaugural

La tradicional recepció 
d’entitats, que va tenir lloc 
dimecres de la setmana 
passada als jardins de l’Ate-
neu, va servir per escalfar 
motors de cara a la Festa 
Major. Durant la recepció, 
es va reconèixer aquelles 
entitats que enguany estan 
d’aniversari. És el cas del 
Club de Futbol Juventut 25 
de Setembre i l’Olímpic Can 
Fatjó, que celebren el seu 
50è aniversari, i l’Associació 
Compartir-Grup Social Ma-
rista, que fa 25 anys.

“Tots vosaltres, des dels 
diferents àmbits en què tre-
balleu, feu de Rubí una ciu-
tat millor. Per molts anys”, 

els va felicitar l’alcaldessa, 
Ana M. Martínez.

La màxima responsable 
municipal també va agrair 
la feina del teixit associatiu 
local i la seva implicació a 
l’hora d’organitzar la Festa 
gran de la ciutat. “Seria 
impossible farcir una pro-
gramació tan completa com 
aquesta sense vosaltres, les 
entitats. Sou el motor i l’àni-
ma de la nostra Festa Major, 
guardianes de les nostres 
tradicions”, va assenyalar. 

La recepció va comptar 
amb representants d’enti-
tats locals, membres del Ple 
de l’Ajuntament i ciutadans 
a títol particular. / DdR

La recepció d’entitats serveix per 
reconèixer l’Olímpic, el ‘Veinti’ i 
l’Associació Compartir

El divertit Pregó de Rossy de Palma i 
Santiago Granizal estrena la Festa Major
marta Cabrera

El ballarí rubinenc Santiago 
Granizal i l’artista mallorqui-
na Rossy de Palma van ser 
els grans protagonistes d’un 
Pregó passat per aigua, però 
enèrgic, divertit i que va ser 
molt ben rebut pels ciuta-
dans que, paraigua en mà, 
aguantaven sota l’aigua.

El Pregó va començar 
amb el discurs de l’alcaldes-
sa, Ana M. Martínez, sota 
el porxo de l’Ajuntament, a 
peu de carrer per culpa de 
la pluja. Però el públic as-
sistent va demanar que els 
pregoners pugessin al balcó 
per tal que tothom els pogu-
és veure. Dit i fet. Martínez, 
ja des del balcó, va acabar 
el seu discurs agraint a les 
entitats el seu esforç, reivin-
dicant els drets del col·lectiu 
LGTBI i demanant una festa 
lliure de violència masclista. 
El públic va recordar cridant 
que ‘No és no’.

Després va arribar el 
moment del pregó. Santiago 
Granizal i Rossy de Palma 
van oferir un discurs molt 

festiu, enèrgic, divertit i 
fins i tot emotiu. Granizal, 
d’origen uruguaià, va ressal-
tar que Rubí és una “ciutat, 
humana, acollidora, oberta 
i generosa”. 

El públic, que va corejar 
el nom dels dos pregoners, 
va gaudir especialment amb 
les intervencions humorís-
tiques de Rossy de Palma, 
que al final va convidar els 
rubinencs a gaudir de “l’art 

i la música, que són tera-
pèutiques”. Per concloure 
el pregó, els dos protago-
nistes van oferir uns passos 
de ball. Posteriorment, van 
signar el llibre d’honor de 
Rubí.

La pluja impedeix fer 
el seguici amb normalitat
Les condicions meteorològi-
ques van deslluir el Seguici, 
que no es va poder desen-

Rossy de Palma i Santiago Granizal van oferir un Pregó molt animat. / M.C.

volupar amb normalitat. Tot 
i que es va retardar mitja 
hora per la pluja, un xàfec 
va obligar a escurçar l’itine-
rari abans d’hora i algunes 
entitats, com els Geganters 
de Rubí, no van poder par-
ticipar. La gran novetat del 
Seguici d’enguany va ser el 
Bòjum, que va anar tirant 
confeti tot i les inclemències 
del temps.

L’alcaldessa, amb els representants de les entitats que enguany 
celebren aniversari. / Localpres



El festi val Holi Dolly torna 
a ser un gran èxit de públic

Los 40 on tour i Sidecars, a la nit de divendres

La tercera edició del Festi val Holi 
Dolly ha tornat a ser un èxit de 
públic. L’Escardívol es va omplir 
de gom a gom de gent de totes les 
edats per gaudir de la gran festa de 
música i colors.

El festival va ser amenitzat 

LARA LÓPEZ

Per tercer any consecuti u, la gira 
de Los 40 on tour va fer parada a 
la Festa Major. Cap a les 2.30 hores 
de la mati nada, els locutors Neus 
González i Adrián Soler van pujar a 
l’escenari de l’Escardívol per pun-
xar els hits comercials ballables 
més escoltats a l’emissora, amb 
música d’arti stes tant nacionals 
com internacionals.

Els presentadors de Los 40 
Catalunya van animar el públic 
rubinenc mentre feien de discjò-
queis, en una sessió amb música 
pop, dance, reggeaton i rumba. 
A l’Escardívol es van escoltar 
cançons d’arti stes internacionals 

per Pep&Jordi Callau i va comptar 
amb la música del DJ resident a les 
festes Holi Dolly Albert González i 
amb diferents actuacions de ball.

Els milers de rubinencs i rubi-
nenques que omplien l’Escardívol 
estaven disposats a passar-s’ho 

bé des del primer moment. I així 
va ser. 

Molta música, bon ambient i 
molta pols de colors que per unes 
hores va amagar el gris habitual 
de la zona i li va donar un aspecte 
molt acolorit i primaveral. / DdR

El festi val Rubisound, organitzat 
per l’emissora local Ràdio Rubí 
com a cloenda de la temporada del 
programa amb el mateix nom, va 
ser un èxit de públic, que va vibrar 
amb les actuacions a la plaça del 
Doctor Guardiet de tres grups rubi-
nencs: Fancy Candy Girls, D’Callaos 
i The Killing Hits. 

El grup Fancy Candy Girls, 
una formació integrada per joves 
d’entre 13 i 16 anys, va saltar a 
l’escenari disposat a fer ballar els 

assistents amb el seu heavy i rock. 
El públic també va gaudir de l’ac-
tuació de D’Callaos, un grup que 
repeti a a l’escenari del Rubisound 
i que portava nous temes amb 
lletres i ritmes molt treballats. 
El punt culminant del festi val va 
arribar amb The Killing Hits, una 
formació que ofereix divertides 
versions de temes actuals amb una 
animada posada en escena, que va 
entusiasmar un públic ja totalment 
entregat. / DdR

Milers de persones han gaudit de la festa de música i colors. / Localpres

El Rubisound de Ràdio Rubí fa 
vibrar la plaça Doctor Guardiet
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com Calvin Harris, Jennifer López, 
Shakira, Macklemore i Rudimen-
tal, Morat, i altres del panorama 
espanyol com Aitana i Ana Guerra, 
Álvaro Soler i també arti stes en 
català com Bongo Botrako, Txa-
rango o La Pegati na, entre altres. 
Un públic principalment jove va 
ballar durant més de dues hores 
al ritme dels èxits del moment. 
González i Soler van seguir pun-
xant cançons actuals i temes de 
l’esti u dels últi ms temps fi ns a les 
5 de la mati nada. 

El rock alternati u de Sidecars
La banda de rock indie Sidecars 
va donar el tret de sorti da a la 
nit de concerts de divendres de 

Festa Major a l’Escardívol dins el 
RRandom Festi val. El trio musi-

cal va visitar Rubí per presentar 
el seu últim disc, ‘Cuestión de 

gravedad’, que inclou temes que 
parlen de la felicitat, la melan-
colia i la tristesa amorosa, amb 
tornades contagioses i molts 
solos de guitarra. El grup, liderat 
pel vocalista i guitarrista Juancho 
(germà del famós músic Leiva) 
es va entregar al públic amb el 
seu rock & roll en espanyol amb 
toc acústi c, interpretant els seus 
temes més populars: ‘Soy fan de 
ti ’, ‘La tormenta’, ‘Fuego cruzado’, 
‘Tu mejor pesadilla’ o ‘Contra las 
cuerdas’, entre altres.

La veu de Juancho va estar 
acompanyada pel baix de Gerbas 
i la bateria de Ruly, en un concert 
on van repassar la seva trajectòria 
musical, iniciada el 2008. 

L’Escardívol es va omplir amb Los 40 on tour. / Localpres

Les Fancy Candy Girls van sorprendre amb el seu heavy i rock. / Localpres
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C. CarrasCo

La XXV Trobada de Gegants, 
que va tenir lloc dissabte a 
la tarda, va comptar amb la 
participació d’una desena 
de colles. Entre aquestes, la 
de Balsareny ‘Els k + Sonen’, 
Sant Andreu del Palomar, 
Masquefa, Santpedor, Cap-
grossos de Rubí, Capgrossos 
de Rubí CN, Colla de Gegants 
Escola de Ca n’Alzamora, Co-
lla de Gegants El Pinar, Colla 
de Gegants Escola Teresa 
Altet i la Colla de Geganters 
de Rubí. 

La trobada va arrencar 
amb la plantada de figures 
a la plaça de Pere Aguilera, 
des d’on es va iniciar la tradi-
cional desfilada de gegants i 
capgrossos pel centre de la 
ciutat i fins a la rambla del 
Ferrocarril, on va tenir lloc 
la presentació de les colles, 
els parlaments i la ballada 
dels gegants. 

En aquesta Festa Major, 
el protagonista de les acti-
vitats geganteres ha estat 
l’Orelletes, el nou geganto-
net de Geganters de Rubí, 

L’Orelletes va participar en les diferents activitats geganteres de la 
Festa Major. / El Grup Fotogràfic ‘El Gra’

Els Gegants de Rubí presenten 
l’Orelletes, un nou gegantonet

El correfoc va comptar amb la participació de sis colles. / El Grup Fotogràfic ‘El Gra’

El Bòjum s’estrena com a bèstia 
de foc en el tradicional Correfoc 
reDaCCió

Fins a sis colles del foc van 
participar divendres en el 
popular Correfoc de Festa 
Major. La gran festa del 
foc va tenir enguany un 
protagonista d’excepció: 
el Bòjum, la nova bèstia 
festiva de la ciutat que 
ha dissenyat i construït 
l’entitat Les Anades d’Olla. 
Si el Bòjum va mostrar 

les seves habilitats dijous 
durant l’inici de la festa 
com a llançador de confeti, 
divendres va demostrar 
que també és una veritable 
bèstia de foc.

El correfoc d’enguany 
va comptar amb la par-
ticipació de la Colla de 
Diables de Rubí, la Colla 
de Diables de la Riera i 
la Colla de Diables Rubeo 
Diablorum. A més, es van 

sumar com a convidades 
la Colla de Diables del Vi 
d’Alella i l’Associació Colla 
Ferafoc de Sant Quintí de 
Mediona.

El Correfoc va sortir del 
pont del carrer Sant Joan i 
va recórrer diversos carrers 
del centre fins a acabar a la 
plaça Nova Estació.

Diumenge a la tarda, 
va ser el torn del correfoc 
infantil. 

L’Esbart enlluerna el públic amb 
el seu espectacle de Festa Major
Lara López

L’amfiteatre del Castell va 
acollir novament un dels ac-
tes més esperats de la Festa 
Major de Rubí: l’espectacle 
de l’Esbart Dansaire. Més 
de 900 rubinencs no es 
van voler perdre aques-
ta tradicional cita amb la 
dansa i el folk català, en 
una funció que va resultar 
molt emotiva, amb diversos 
homenatges destacats dins 
la cultura catalana.

L’espectacle va comen-
çar amb una presentació 
d’Isidre Rubio, expresident 
de l’esbart rubinenc. La 
primera part va ser amb 
coreografies de Quim Serra 
i cançons del músic Manuel 
Blancafort, interpretades 
al piano per Lluïsa Serra. 
Un any més, la cobla La 
Principal del Llobregat, di-
rigida per Jordi Núñez, va 
realitzar l’acompanyament 
musical de la resta de l’obra. 
Després va arribar el torn 
de l’homenatge a Manuel 

L’espectacle va tenir lloc a l’amfiteatre del Castell. / El Grup Fotogràfic ‘El Gra’

m. Cabrera

Un dels actes més tradi-
cionals de la Festa Major 
són les Gitanes al carrer, 
una activitat organitzada 
per l’Esbart Dansaire i que 
enguany arribava a la 37a 
edició. Les diferents colles 
van sortir  de la rambla del 
Ferrocarril per fer una cer-
cavila fins a l’Escardívol, que 
ja s’ha consolidat com a lloc 
per la ballada de Gitanes. 

La ballada va arrencar 
amb l’escola de l’Esbart i 
altres colles infantils i en 
els seus inicis va registrar 
alguns problemes tècnics 

de so. Posteriorment, van 
ballar diversos grups i en 
tercer lloc, entitats i l’Esbart 
Dansaire, que van ballar 
sencera la dansa de Gitanes. 
En total, van ser  al voltant 
de 400 dansaires, seguits de 
ben a prop per centenars 
d’espectadors, que no es 
van voler perdre aquesta 
tradicional activitat.

Un cop acabada la balla-
da de les entitats, l’activitat 
es va obrir a la participació 
de tothom i l’Escardívol 
es va omplir de diferents 
ballarins i ballarines que 
dansaven al ritme de les 
Gitanes.

Uns 400 dansaires participen 
a les Gitanes al carrer

Dansaires de l’Esbart, durant el ball de Gitanes. / M.C.

Cubeles, amb ‘L’espanyolet 
del Ripollès’, seguida de la 
sarsuela ‘Farandola de la 
cançó d’amor i de guerra’. 
Una de les coreografies 
més espectaculars va ser 
‘Veles e Vents’, amb la veu 

de Roger Mas, interpretat 
exactament com en la gala 
dels Premis Nacionals de 
Cultura 2017 celebrats a 
Rubí. 

L’entitat rubinenca tam-
bé va celebrar els 50 anys 

de l’estrena de l’òpera ‘Ma-
rina’, amb la coreografia 
d’Albert Sans. Finalment, la 
segona part de l’espectacle 
va ser el ball de Gitanes, la 
coreografia més represen-
tativa de l’Esbart de Rubí. 

una figura amb forma de 
llop, que s’ha presentat per 
la festa gran. L’Orelletes es 
va batejar el primer dia de 
la festa i va ser apadrinat 
per la gegantona Matilda, 

de l’escola Ca n’Alzamora, 
i pels gegantins de la colla 
de Sant Llorenç Savall. A 
més, els gegantons Laia i 
Galderic van lluir els seus 
nous vestits.



El Correaigües amb l’elefant Bòjum, 
un èxit de parti cipació

Milers de persones a l’Escardívol en una Nit 
Golfa amb Maldita Nerea com a cap de cartell

C. CARRASCO

Una de les novetats d’aques-
ta Festa Major ha estat el 
Correaigües, amb l’elefant 
Bòjum, la nova bèsti a fes-
ti va de la ciutat, creada per 
l’enti tat Les Anades d’Olla. 
Centenars d’infants, i també 
públic adult, van parti cipar 
en el Correaigües, que va 
tenir lloc dissabte al matí  a 
la rambla del Ferrocarril.

El Bòjum va llençar aigua 
i bombolles per la trom-
pa, remullant qualsevol 
que s’apropava i refrescant 
tothom en una jornada 
marcada per la calor. A 
més, molts infants portaven 
pistoles d’aigua i van poder 
participar activament en 
la proposta. L’activitat va 
estar animada per l’actor 

M. CABRERA

La nit de dissabte va treure 
milers de persones als car-
rers de Rubí, que van sorti r 
per gaudir d’alguna de les 
múlti ples propostes musi-
cals i altres acti vitats que hi 
va haver durant tota la nit.

Els de l’Escardívol van 
ser, com sempre, els con-
certs més multitudinaris, 
ja que aquest espai és, a 
més, punt de trobada de la 
Festa Major i on s’ubiquen 
els bars de les enti tats. Al 
voltant de 17.000 persones 
van passar per l’Escardívol 
en algun moment de la Nit 
Golfa, que va tenir Maldita 
Nerea com a cap de cartell. 
El grup, que té entre les 
seves fi les el rubinenc Ser-
ginho Moreira, va oferir el 
seu pop rock espanyol amb 
algunes de les seves can-
çons més míti ques, a més 
de cançons del seu darrer 
disc, ‘Bailarina’.

Abans de Maldita Ne-
rea, a la mitjanit, va ser 
el grup Phenomenal Peo-
ple, guanyador del concurs 
#somRRandom realitzat a 
través de les xarxes socials, 
qui va poder tocar un dels 
seus temes a l’escenari de 
l’Escardívol.

Més tard, el protago-
nisme va ser per El Últi mo 
Tributo, una banda de tribut 
al grup El Últi mo de la Fila i 

rubinenc Rubén Ferrer.
La rambla es va converti r 

en una gran zona de jocs 
infanti ls a l’aire lliure, entre 

El teatre municipal La Sala 
es va omplir dissabte a la 
tarda durant la posada en 
escena de ‘Dolce Vita’, un 
dels últi ms muntatges del 
Mag Lari. ‘Dolce vita’ com-
bina l’il·lusionisme amb 
l’humor en un espectacle 
molt visual i en el qual els 
infants assistents a La Sala 
van tenir un gran protago-
nisme, ja que, com és ha-
bitual en les propostes del 
Mag Lari, la interacció amb 
el públic és fonamentals.

Amb Itàlia i els tòpics 

més simpàtics sobre els 
italians, el públic, més de 
400 persones, es va engan-
xar des del primer minut a 
tot allò que envoltava el 
muntatge: llums especta-
culars, efectes molt reei-
xits, molta complicitat amb 
l’espectador, el vestuari i la 
música italiana.

Un gran acompanya-
ment per als números de 
màgia que condimentats 
amb molt d’humor van 
aconseguir que el públic 
ovacionés el mag. / DdR

El Correaigües amb l’elefant Bòjum ha estat una acti vitat que ha convençut els rubinencs. / Localpres

Maldita Nerea va oferir el primer concert de la Nit Golfa. / M.C.

La màgia i l’humor del mag 
Lari sedueixen el públic del 
teatre municipal La Sala
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el Correaigües, els infl ables 
i els jocs gegants.

El Mag Lari durant l’actuació a La Sala. / Localpres

El col·lecti u La Sonik va oferir música més alternati va a la plaça de 
Salvador Allende. / El Grup Fotogràfi c ‘El Gra’

el seu cantant, Manolo Gar-
cía. La Nit Golfa va acabar 
amb l’espectacular concert 
de Versión Impossible, que 
va fer ballar la gent que 
encara quedava fi ns a les 6 
del matí , quan va tenir lloc 
la xocolatada.

Revival amb Supersingles
Una altra de les propostes 
del dissabte va ser el Revi-
val, a la plaça de Catalunya, 
que es va quedar peti ta per 
acollir el nombrós públic 
que volia seguir aquest 
espectacle. Supersingles, 
Please –una banda de tribut 
a U2– i Rocket Band van po-
sar la música, amb clàssics 
de sempre i música molt 
animada.

La SoniK takes the city
La música més alternati va i 

juvenil es va poder escoltar 
a l’espai jove, a la plaça de 
Salvador Allende, on van 
actuar Chapaos a la Nueva, 

Xiroi, Urfabrique, Sr. Chen, 
3menyonkis i Sensimillaz. 
La proposta va comptar amb 
un públic fi del.
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reDacció

L’Associació Musical Banda 
Segle XXI va oferir per la 
Festa Major el concert ‘En-
tre estrelles’ a La Sala. Va ser 
dissabte al migdia davant 
gairebé 200 persones que 
van acabar ovacionant dem-
peus la banda rubinenca. 

Els joves integrants de 

reDacció

Per la seva originalitat, el ve-
hicle ‘Star guais’ ha guanyat 
la XIV Baixada d’Andròmines 
que ha organitzat l’Agrupa-
ment Escolta Guspira en el 
marc de la Festa Major. Una 
edició que enguany ha estat 
marcada per la polèmica en-
tre l’entitat juvenil i l’Ajun-
tament, amb encreuament 
de comunicats, després que 
una tècnica de Joventut 
recomanés les monitores 
de l’entitat que anessin més 
tapades perquè els treballa-
dors de la Brigada Municipal 
les miraven. 

Els joves de Guspira es 
van posar samarretes amb 
l’eslògan ‘Condemna qui 
mira, no qui és lliure’ i van 
llegir un comunicat abans 
d’iniciar l’acte. En aquest, 
denuncien “l’actitud pater-
nalista” de l’Ajuntament en 
tot l’afer i l’evidència que “el 
masclisme ens envolta per 
tot arreu”. La plantilla de 
la Brigada Municipal no va 

El concert va tenir lloc en el teatre municipal La Sala. / El Grup Fotogràfic ‘El Gra’
L’andròmina ‘Star guais’ va guanyar el concurs per la seva origina-
litat. / El Grup Fotogràfic ‘El Gra’

Ovació a l’Associació Musical Rubí 
S. XXI pel seu concert ‘Entre estrelles’

‘Star guais’ guanya la XIV Baixada 
d’Andròmines, en una edició marcada 
per la condemna al masclisme

l’associació, sota la direc-
ció de Lluís Calduch, van 
oferir un repàs d’algunes 
de les bandes sonores de 
pel·lícules i musicals de 
Hollywood com ‘La La Land’, 
‘The Blues Brothers’ o ‘My 
Fair Lady’. El públic tam-
bé va gaudir amb música 
de westerns amb el recull 
‘Moments for Morricone’. 

participar en l’organització 
d’aquesta activitat.

En total, van participar 
sis andròmines a la Baixa-
da. Per tal de seleccionar 
el guanyador o guanyadora 
es va fer una votació popu-
lar després de la primera 
baixada, on es valorava la 

Algunes de les peces van ser 
interpretades per la banda i 
cantades per diversos solis-
tes com Toni Martí i Mary 
López.

El concert es va comple-
tar amb la banda sonora del 
videojoc Assassin’s Creed 
i amb l’estrena del tema 
‘Amanecer’, creada pel di-
rector Lluís Calduch.

velocitat, l’originalitat de 
l’andròmina i la utilització 
de material reciclable en la 
seva construcció.

A més d’Star Guais, tam-
bé van ser reconegudes 
‘Chopper Tomilet’, ‘Hierri-
tos’ i ‘Volvemos a la carga’ 
per la seva velocitat.

Àries d’òpera al Castell en 
el concert de l’Obrador Coral

MARtA CABRERA

La música d’òpera va ser la 
gran protagonista del tradi-
cional concert de Festa Ma-
jor que cada any organitza 
l’Obrador Coral. L’especta-
cle, que va congregar més 
de 700 persones a l’amfite-
atre del Castell, va arrencar 
amb una peça al piano a 

quatre mans de ‘Carmen’, 
de Georges Bizet.

L’Obrador Coral va po-
sar els cors i va interpretar 
algunes peces en una nit 
en què els grans protago-
nistes van ser alguns con-
certistes del Gran Teatre 
del Liceu. Entre aquests, 
va destacar l’actuació del 
baríton Ramon Grau, de 

la soprano Raquel Luce-
na i del tenor Josep Lluís 
Moreno.

El concert va incloure 
àries de les òperes ‘Li barbi-
eri di Siviglia’, de Gioachino 
Rossini; ‘L’elisir d’amor’, de 
Gaetano Donizetti i ‘Le noz-
ze di Figaro’, de Wolfgang 
Amadeus Mozart. També 
de ‘Madame Butterfly’ i 

‘Turandot’, de Giacomo 
Puccini, i de ‘La traviatta’, 
de Giuseppe Verdi.

L’espectacle va ser pre-
sentat per l’actor i director 
rubinenc Xavier Serrat i 
també va comptar amb 
la col·laboració del balla-
rí, coreògraf i director de 
l’Esbart Dansaire de Rubí, 
Jordi Rubio.

La soprano Raquel Lucena va ser una de les protagonistes de l’espectacle de Festa Major de l’Obrador Coral. / M.C.
La plaça de Pere Aguilera 
va acollir la diada castellera 
de la Festa Major, que va 
comptar amb la participa-
ció de la colla Laietans de 
Gramenet i els Castellers 
d’Adroc del Baix Llobregat 
com a colles convidades. 

En el marc de la Di-
ada, la colla rubinenca 
va aconseguir carregar 
i descarregar un 3 de 6 
amb agulla, després de 

dos intents que no van 
fructificar. Els amfitrions 
també van descarregar un 
3 de 6, a més del pilar al 
balcó de l’Ajuntament i els 
d’entrada i sortida. 

Per la seva banda, els 
Castellers d’Adroc van ofe-
rir un 3 de 6 i un 4 de 6 i un 
pilar de 4 aixecat per sota, 
mentre que els Laietans 
van fer un 3 de 6 i un 4 de 
6. / DdR

Castellers de Rubí descarrega 
el 3 de 6 amb agulla a la Diada 
de Festa major

La colla rubinenca, durant la Diada de Festa Major. / Localpres
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Avui comença 
el futur
Rellotges que calculen calories, braços mecànics 
que cuinen o robots que ensenyen idiomes. Sí, 
el futur ja ha arribat i avui Gas Natural Fenosa 
comença a escriure el seu amb més energia que 
mai. Com una nova companyia. Més flexible, 
més àgil i més propera.

Avui Gas Natural Fenosa 
és Naturgy.

AMIC_Diari_Rubi_(258x330).indd   1 25/6/18   10:46
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Les XVII Jornades de Jazz a 
Rubí a l’Ateneu, organitza-
des per l’Associació per a la 
Recerca d’Acords i Folklore 
Imaginari, no van decebre, 
amb diversos concerts noc-
turns i vermuts musicals. 
L’assistència a les actuacions 
va ser bona, i especialment 
destacable en el cas del dis-
sabte a la nit, amb el concert 
de Geni Barry Trio&Sabine, 
o en els vermuts musicals, 
el divendres i el diumenge 
al migdia a l’Ateneu.

Pel que fa a la plaça d’An-

M. CABRERA

El tradicional Ball d’Envelat, 
organitzat pel Foment de la 
Sardana, va tenir lloc dijous 
a la nit a la plaça del Doctor 
Guardiet. El ball va estar 
amenitzat per l’orquestra 
La Principal de la Bisbal i el 
públic assistent va poder 
ballar al ritme dels clàssics 
de sempre, combinats amb 
música més contemporània 
i amb peces de swing, salsa, 
tango, bachata o vals. Un 
espectacle musical que va 
fer les delícies dels amants 
del ball amb un repertori 
molt variat i, sobretot, molt 
ballable.

Pel que fa a la resta d’ac-
tivitats organitzades pel 
Foment, cal assenyalar que 

REDACCIÓ

Amb el concert de diumen-
ge al vespre a l’amfi teatre 
del Castell, SAU30 va ar-
rencar una gira commemo-
ra� va del 30è aniversari de 
l’inici de la banda de rock 
catalana SAU, que va mar-
car tota una generació.

Més de 700 persones 
no es van voler perdre 
l’actuació de Pep Sala i 
companyia, que van tocar 
els èxits més destacats de 
SAU: ‘Boig per tu’, ‘El tren 
de mitjanit’ o ‘Envia’m un 
àngel’. Cançons que van ser 
aplaudides i cantades per 
un públic emocionat de po-
der tornar a veure reunits 
tots aquells que van fer de 

SAU una de les bandes més 
mí� ques de la música en 
català. Tots excepte el seu 
líder, Carles Sabater, qui va 

morir de forma sobtada 
l’any 1999, i a qui se li vol 
retre homenatge amb el 
projecte SAU30. 

L’Ateneu ha acollit vermuts musicals que han � ngut una bona par� -
cipació. / El Grup Fotogràfi c ‘El Gra’

L’orquestra La Principal de la Bisbal va amenitzar el ball. / M.C.

SAU es torna a reunir per cantar 
els èxits de sempre a Rubí

Bona assistència als diversos 
concerts de jazz i blues

Clàssics de sempre en 
el tradicional Ball d’Envelat

selm Clavé, les actuacions 
organitzades per la Societat 
de Blues de Rubí, la Zejeté 
Jazz i l’Espai Socio-Cultu-
ral L’Aurora tampoc es van 

l’audició de dijous al vespre 
es va haver de suspendre 
per la pluja. Com sempre, hi 
va haver una bona assistèn-
cia al concert de sardanes i 
música per a cobla que va 
tenir lloc el dia de Sant Pere 
a l’església i que va anar a 
càrrec de la cobla Ciutat de 

quedar enrere en qualitat i 
públic. La nit més destacada 
va ser divendres, amb Daniel 
Higiénico i Sweet Marta&The 
Blues Shakers. / DdR

Girona, sota la direcció de 
Jesús Ventura.

La darrera activitat de 
Foment de la Sardana va 
ser el diumenge a la tarda a 
la plaça de Catalunya, amb 
una audició de sardanes a 
càrrec de la cobla Ciutat de 
Cornellà.

El grup CasalXou del Casal 
de la Gent Gran de Rubí va 
oferir, com és tradicional, 
una actuació musical coin-
cidint amb la Festa Major 
de Rubí. L’espectacle de 

la gent gran va tenir lloc 
al teatre municipal La Sala 
el diumenge a la tarda i va 
registrar un gran èxit de 
públic amb 400 persones a 
la platea.

El CasalXou va oferir 
més d’una vintena de nú-
meros sobre l’escenari, 
de temàtica i tipus molt 
variats, que van ser molt 
aplaudits pel públic. / DdR

El Grup CasalXou va actuar a La Sala. / El Grup Fotogràfi c ‘El Gra’

Més d’una vintena de pe� ts
espectacles del CasalXou

L’Ateneu i la plaça 
d’Anselm Clavé es 
converteixen en 
dos pols de música 
jazz i blues

El concert de SAU30 cloure el fes� val RRandom. / Localpres



El Piromusical acomiada una  Festa 
Major de nou multitudinària

Les havaneres i el rom cremat, 
una cita inel·ludible de la festa

El Piromusical, l’activitat més multitudinària de tota la Festa 
Major, va servir diumenge a la nit per cloure la festa de Sant 
Pere. Van ser més de 20 minuts de castells de foc i música que 
van ser seguits per milers de persones. Entre el públic, es van 
repartir bengales per tal d’acompanyar els focs artificials. 

L’espectacle de llums i colors va oferir una impressionant 
pirotècnia al ritme de cançons que han sonat durant la Festa 
Major, com ara ‘Me olvidé’, d’Antonio José; ‘De presión’, de 
Los Rebeldes’, ‘Olvídame’, de Sidecars o ‘Boig per tu’, de SAU, 
a més d’altres temes musicals del moment. / DdR

La plaça del Doctor Guardiet va acollir el diumenge al vespre 
el mític concert d’havaneres de la Festa Major, que enguany 
va anar a càrrec del grup Arrels de la terra ferma. El públic va 
omplir la plaça per escoltar les notes d’aquest gènere musical 
tan característic i tradicional al litoral de la península. A la 
mitja part, tots els assistents van poder gaudir del popular  
rom cremat. / DdR

L’espectacle piromusical va cloure la Festa Major 2018. / Localpres

Tot i la calor, el públic va quedar-se a la plaça per gaudir de l’actuació 
de La Tuna. / El Grup Fotogràfic ‘El Gra’

Com és habitual cada 
any per Festa Major, el 
darrer dia de celebració 
la rambla del Ferrocarril 
acull espectacles, danses 
i actuacions relacionats 
amb les cultures regionals 
amb més presència a la 
nostra ciutat. Extremenys, 
aragonesos i gallecs van 
oferir diversos espectacles 
folklòrics que van tenir un 
bon seguiment per part 
del públic. 

La primera activitat 
va ser una cercavila de la 
Irmandade Galega de Rubí, 

que va recórrer els carrers 
de la ciutat fins a la ram-
bla del Ferrocarril, on va 
oferir un espectacle amb 
gaites i balls tradicionals 
de Galícia. 

A continuació, la Uni-
ón Extremeña de Rubí 
va preparar el refrescant 
gaspatxo, preludi d’una 
actuació de danses i balls 
tradicionals d’Extremadu-
ra. Per acabar, el Centro 
Aragonés local va portar 
a escena una actuació de 
músiques i danses típiques 
aragoneses. / DdR

Vespre de cultures regionals 
a la rambla del Ferrocarril
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De dalt a baix, imatges de les actuacions de la Irmandade Galega, 
la Unión Extremeña i el Centro aragonés, durant la Festa Major. 
Fotografies: El Grup Fotogràfic ‘El Gra’

El Festival flamenc de la CECAR 
atreu un nombrós públic
La plaça del Doctor Guardiet va acollir dissabte a la nit el 
festival flamenc, una activitat organitzada per la Coordina-
dora d’Entitats Andaluses de Rubí (CECAR) i que té un ampli 
seguiment cada Festa Major. El festival va comptar amb la 
participació de diversos grups de ball i dansa de les entitats 
andaluses de la ciutat, com ara la Peña Calixto Sánchez, la 
Casa de Andalucía o la Asociación Rociera, i diferents artistes 
convidats. L’espectacle va oferir danses i balls de música 
flamenca, sevillanes i cançó espanyola i va estar presentat 
per la cantant rubinenca Loly Reyes. / M.C.

Diferents grups van oferir els seus balls davant un nombrós públic, 
que omplia la plaça. / El Grup Fotogràfic ‘El Gra’

El grup arrels de la terra ferma va oferir el concert. / Localpres

La Tuna se suma a la Festa Major
La Tuna de Rubí ha actuat per primera vegada a la Festa Major, 
amb una actuació que va tenir lloc diumenge a la tarda  i a la 
plaça del Doctor Guardiet. La Tuna va oferir al públic assistent 
un repàs dels seus temes musicals més coneguts. / DdR

Foto de família de l’entitat. / El Grup Fotogràfic ‘El Gra’

Les millors imatges de la festa, a 
la Foto Viva d’El Gra
El Grup Fotogràfic ‘El Gra’ ha tornat a exposar cada dia les 
millors imatges de les activitats de la Festa Gran del dia an-
terior, la Foto Viva de la festa. Les imatges es podran veure 
totes a l’exposició que tindrà lloc aquest diumenge d’11 a 
21 hores a l’Antiga Estació. / DdR

Diversos espectacles d’animació infantil estaven relacionats amb la 
temàtica ferroviària. / El Grup Fotogràfic ‘El Gra’

El centenari del tren, present 
en diverses activitats festives
La commemoració del centenari de l’arribada del ferrocarril 
a Rubí va estar present a la festa de Sant Pere. Així, el carrer 
Maximí Fornés va acollir activitats infantils relacionades 
amb la temàtica ferroviària i es van oferir diverses cercaviles 
relacionades amb el tren. A l’Antiga Estació, s’ha inaugurat 
l’exposició ‘Cent anys de tren’, que es podrà veure fins al 
gener del 2019. Es tracta d’una mostra que ofereix foto-
grafies i objectes d’època relacionats amb l’arribada del 
tren al municipi. A més, el GCMR-CER va muntar al Mercat 
de la festa una parada amb fotografies sobre els trens i les 
estacions. / DdR
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Una vintena de 
grups, en el 33è 
Concurs de colles 
sardanistes de Rubí

Curts de terror, fantàs� c i freak al Celler

El 33è Concurs de colles sarda-
nistes de Rubí comptarà amb 
la par� cipació d’una vintena 
de colles sardanistes d’arreu 
del territori. La compe� ció se 
celebra cada any en el marc 
de la Festa Major, però en-
guany un bon nombre de colles 
catalanes van participar en 
l’acte Sardana per la Llibertat, 
a Banyoles, coincidint amb 
Sant Pere. Per aquest mo� u, 
l’Escola de Sardanes Flor de 
Neu va traslladar la cita sarda-
nista a aquest diumenge a les 
17 hores.

El concurs de Rubí acull 
tant el campionat territorial 
de les comarques barcelonines 
com el de Catalunya en cate-
goria de grans. Rubí acollirà 
el primer concurs de Repesca, 
en el qual les cinc colles es 
jugaran el seu pas a la Final A 
o B de la segona fase del cam-
pionat. Les colles � ndran tres 
oportunitats amb tres de les 
cinc sardanes de lluïment que 
sonaran. / DdR

MARTA CABRERA

El Fes� val internacional de curt-
metratges de terror, fantàstic i 
freak, l’InFest, arriba a la seva 
tercera edició amb una programa-
ció molt completa i gairebé una 
trentena de curts. Per primera 
vegada, el fes� val està inclòs a la 
programació del Terror Arreu de 
Catalunya (TAC), una associació 
que engloba múltiples festivals 
d’aquesta temà� ca.

L’InFest ha rebut centenars 
d’audiovisuals i després de visu-
alitzar-los, els organitzadors han 
decidit incloure 29 curts, alguns 
dels quals provinents de països 
com l’Uruguai, Bèlgica, Eslovènia, 
França, Mèxic o el Brasil. Els curts 
es projectaran el 13 i el 14 de juliol 
a par� r de les 22 hores al Celler.

El millor curtmetratge s’endurà 
un premi de 500 euros i el segon 
millor curt, 250 euros. També hi 
haurà un premi del públic, que 
també rebrà 250 euros.

Al marge de la projecció de 
curts, els organitzadors del fes-
� val, que compta amb el suport 
de l’Ajuntament i d’una vintena 

Dos dels organitzadors del Fes� val, amb el cartell modifi cat a mà. / M.C.

d’anar al fes� val per tal de donar 
sang al Banc de Sang i Teixits. Pel 
que fa al dissabte, a les 19.15 
hores està previst l’InFest Kids i a 
la mateixa hora es farà una taula 
rodona sobre cinema ‘low cost’.

Polèmica amb el cartell
La imatge promocional de la publi-
citat de l’InFest està protagonitza-
da per una nena amb l’uniforme 
d’un centre concertat de la ciutat, 
un fet que no ha agradat a l’escola. 
Els organitzadors de l’InFest han 
decidit modificar a mà tota la 
publicitat, ja que el col·legi els ha 
amenaçat amb una denúncia. En 
un comunicat, els organitzadors 
s’han defensat afi rmant que no 
tenien cap intenció de despres� -
giar la ins� tució: “No teníem cap 
intenció de molestar, ofendre o 
deformar la imatge de cap centre 
educa� u (...) i tampoc creiem que 
ho hàgim fet”. També han recordat 
que un fes� val de terror, fantàs� c 
i freak és un “context propici per 
posar estudiants amb caps tallats”. 
Des del centre no han volgut fer 
cap tipus de comentari sobre 
aquesta qües� ó.

de patrocinadors, han preparat 
activitats complementàries. El 
divendres a les 21 hores hi haurà 
el concert dels rubinencs Cuchilla 
i Diaxepan i a les 00.20 hores serà 
el torn per la música reggae de 
Rudith&Ray.

El 14 de juliol a les 21 hores 
hi ha programat un espectacle 
de màgia amb Joan Bartolomé i 
a les 00.20 hores actuarà Double 

Jabs, una de les bandes de reggae 
estatals més destacades del pa-
norama nacional. L’InFest acabarà 
amb l’entrega de premis a les 1.30 
hores.

Com l’any passat, el divendres 
de 18.30 a 21 hores a la plaça de 
Catalunya hi haurà sessions de ma-
quillatge zombi a càrrec de Deyina. 
També es convida als assistents de 
l’InFest a passar per La Sala abans 

Una vintena de grups 
par� ciparan al concurs 
de colles sardanistes
El 33è Concurs de colles 
sardanistes de Rubí comp-
tarà amb la participació 
d’una vintena de colles sar-
danistes. La compe� ció se 
celebra cada any coincidint 
amb la Festa Major, però 
enguany un bon nombre 
de colles catalanes van 
par� cipar en l’acte Sardana 
per la Llibertat, a Banyoles, 
coincidint amb Sant Pere.

Per aquest mo� u, l’Es-
cola de Sardanes Flor de 
Neu va decidir que el con-
curs se celebri aquest diu-

menge a les 17 hores. 
El concurs de Rubí acull 

tant el campionat terri-
torial de les comarques 
barcelonines com el de 
Catalunya en categoria de 
grans. Rubí acollirpa el pri-
mer concurs de Repesca, 
en el qual les cinc colles 
es jugaran el seu pas a la 
FInal A o B de la segona 
fase del campionat. Les 
colles � ndran tres oportu-
nitats amb tres de les cinc 
sardanes de lluïment que 
sonaran. / DdR

Tercera edició de l’InFest, que arriba envoltat de polèmica pel cartell
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El Rubifolk es trasllada al Celler 
i concentra les acti vitats en una jornada
MARTA CABRERA

L’arribada del juliol a la ciu-
tat és sinònim de Rubifolk, 
el Festi val Internacional de 
Dansa Tradicional de Rubí. 
En aquesta ocasió, el fes-
tival introdueix múltiples 
novetats, algunes per fer 
més atracti u l’esdeveniment 
i altres marcades per les 
circumstàncies.

El que més crida l’aten-
ció del Rubifolk 2018 és 
que totes les acti vitats es 
concentren en un únic dia 
al Celler. Segons ha explicat 
el president de l’Esbart Dan-
saire de Rubí, Joan Camps, 
enguany el Rubifolk coinci-
deix amb una actuació de 
l’Esbart al festi val de Rudols-
tadt, una població alemanya 
situada al land de Turingia. 
“La meitat del grup estarà 
ballant ‘Cants i danses del 
Llibre Vermell de Montser-
rat’ al Rudolstadt Festi val, 
un espectacle que es fa dins 
d’un castell i on nosaltres es-

tem dins l’apartat de música 
i dansa anti ga”.

L’altra meitat de l’Esbart 
Dansaire es quedarà a Rubí 
per parti cipar en el Rubifolk, 
que aquest any col·labora 
molt estretament amb el 
festi val de dansa de Cerda-

nyola. Tant és així, que els 
grups que parti ciparan en 
el Festi val Internacional de 
Dansa Tradicional de Rubí 
també ho faran en el festi val 
de Cerdanyola, on estaran 
allotjats.

Per aquest moti u, l’Es-

bart ha decidit concentrar 
totes les activitats en un 
únic dia i traslladar el festi -
val al Celler: “Ens agrada la 
centralitat del Celler, creiem 
que el públic podrà anar-se 
movent pels diferents espais 
per gaudir de la música i 

l’espectacle folklòric”.

Espectacle fl amenc
L’espectacle del Rubifolk 
serà a partir de les 20.30 
hores amb una actuació de 
fl amenc a càrrec de Costy El 
Chato & Sonido Negro, una 

actuació inèdita que Camps 
preveu que “sorprendrà 
molt”.

Més tard, arribarà l’actu-
ació del grup Mahia, d’arrels 
xilenes però residents a 
Catalunya, que mostrarà 
el folklore dels maoris, ori-
ginaris de l’Illa de Pasqua. 
Estaran acompanyats pel 
grup suís Arc en Ciel, de la 
ciutat d’Evolene, que l’Es-
bart va visitar l’any passat, 
i per l’Esbart Rocasagna de 
Gelida. Com en els darrers 
anys, els espectacles ti ndran 
taquilla inversa.

A més, durant tot el 
dia hi haurà acti vitats, com 
ara una festa de l’escuma, 
danses parti cipati ves, una 
projecció de vídeos sobre 
el Rubifolk o el concert de 
cloenda a càrrec de Lo puto 
Cat. “Intentarem que durant 
tot el dia passin coses al 
celler vinculades a la dansa 
i el folklore”, apunta Camps, 
qui anima els rubinencs a 
assisti r al festi val.

El Rubifolk oferirà actuacions de fl amenc i grups de dansa de Xile, Suïssa i Catalunya. / Arxiu-Localpres

DANSA



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

MASCOTES

PATRIMONIBREUS LITERATURA

El GCMR-CER 
organitza una ruta 
per la comarca de 
l’Urgell

Els Amics dels Automòbils 
celebren Sant Cristòfol

Cloenda de la 7a edició del club 
de lectura Veus de Dona

En el marc del cicle Conèi-
xer Catalunya, el Grup de 
Col·laboradors del Mu-
seu de Rubí-Centre d’Es-
tudis Rubinencs (GCMR) 
ha organitzat una nova 
sorti da. En aquesta oca-
sió, és una ruta per la 
comarca de l’Urgell, on 
es visitaran les poblaci-
ons de Belianes (ajun-
tament gòtic, església 
de Sant Jaume Apòstol i 
Molí d’Oli), Maldà (cas-
tell, esglésies i ermita de 
Sant Joan de Maldanell) 
i Sant Martí de Maldà 
(castell, ajuntament, es-
glésia...). La sorti da serà 
el diumenge 15 de juliol 
a les 8.30 hores des de 
l’Escardívol en cotxes 
particulars. Per a més 
informació, cal trucar al 
600 793 022 (Jordi) o bé 
enviar un correu a gcmr.
cer@gmail.com. / DdR

Els Amics dels Automò-
bils Anti cs han organitzat 
aquest diumenge 8 de ju-
liol la Festa de Sant Cristò-
fol, patró dels conductors. 
A les 10 hores es concen-
traran els vehicles anti cs al 
Centre Cívic de Can Fatjó i 
mitja hora més tard ti ndrà 
lloc un esmorzar pels as-
sistents a la trobada. Els 
socis de l’entitat tindran 

l’esmorzar gratuït, mentre 
que els no socis hauran de 
pagar 3 euros. 

Al voltant de les 13 
hores, s’iniciarà la cercavila 
pel centre de Rubí, amb la 
tradicional benedicció de 
vehicles i el lliurament de 
les medalles. A les 14.30 
hores, està previst un dinar 
de germanor com a cloen-
da de la festa.  / DdR

REDACCIÓ

El club de lectura Veus 
de Dona, conduït per l’es-
criptora rubinenca Gracia 
Pérez, ha arribat al fi nal de 
la seva setena temporada. 
Durant tota la temporada, 
els membres del club han 
assisti t a obres de teatre, 
han parti cipat en tertúlies 

en altres ciutats i han pogut 
comparti r estones amb els 
escriptors Xavier Moret, 
Marta Gracia, Roser Amills 
i Carme Martí.Per cloure 
la temporada, el grup va 
marxar de viatge a Trans-
silvània. 

Durant la setena tem-
porada s’han llegit i analit-
zat llibres com ‘Agujas de 

papel’, de Marta Gracia; 
‘Suitte Francesa’, d’Irène 
Némirovsky; ‘Y las mon-
tañas hablaron’ de Hosseini 
Khaled; ‘Por quién doblan 
las campanas’, d’Ernest 
Hemingway; ‘Tenemos que 
hablar de Kevin’ de Lionel 
Shriver; ‘El conde Dràcula’, 
de Bram Stoker; o ‘Solitud’, 
de Caterina Albert.

Fotografi a de família del club de lectura Veus de Dona. / Cedida
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Gaby Ardèvol presentarà 
el seu disc a Rubí
El músic Gaby Ardèvol 
actuarà aquest divendres 
a l’Espai sociocultural de 
la CGT per presentar el 
seu darrer treball: ‘Océa-
nos’, una obra que inclou 
alguns temes mítics de 
la música sud-americana 
com ‘Drume Negrita’, ‘La 
llorona’ o ‘Gracias a la 
vida’.

El saxofonista i els seus 
companys actuaran a par-
ti r de les 20.30 hores, un 
espectacle musical que 
serveix per tancar la pro-
gramació de jazz en aquest 
equipament cultural.

A l’octubre, l’espai tor-
narà a arrencar una nova 
temporada amb nova pro-
gramació. / DdR



La Festa Major de Rubí 2018 ja és 
història. Per a la posteritat, quedaran 
el fantàstic pregó de Santiago Gra-

nizal i Rossy de Palma, l’estrena del Bòjum, 
les actuacions multitudinàries a l’Escardívol 
o el muntatge piromusical.

La festa de Sant Pere ha complert amb 
les expectatives i ha tornat a treure milers de 
persones al carrer, gent de totes les edats i de 
tot arreu que han participat de forma massiva 
en la major part de les activitats programades. 
Per l’alcaldessa, Ana M. Martínez, la de Rubí 
és la millor Festa Major de tota la comarca. No 
sabem si ho és, però sens dubte és una festa 
amb ànima, esperada per tothom i que, inde-
pendentment del cartell musical de torn, la 
gent viu amb entusiasme any rere any. És una 
Festa Major exemplar, on tothom hi té lloc: 
la cultura popular i tradicional, les cultures 

regionals i estrangeres, la música convencional 
i alternativa, les activitats esportives i comerci-
als, els jocs populars, les exposicions, les fi res, 
els actes reivindicatius, la gastronomia, etc. 
Un bon grapat d’activitats de tot tipus i per 
a tots els públics i amb novetats importants, 
com un Correaigües que va entusiasmar petits 
i no tan petits.

També és cert que sempre hi ha coses a 
millorar. Per exemple, la manca de comuni-
cació el dijous a la nit, quan el públic esperava 

el concert de Buhos i no hi havia informació 
sobre si fi nalment el grup pujaria o no a 
l’escenari.

O la programació d’alguns grups musicals 
en determinats espais. Per exemple, el concert 
de Jaime Urrutia i Los Rebeldes, rock per 
ballar, a La Sala. No era l’espai més adient. O 
formacions d’estils molt concrets a l’Escar-
dívol, on es congrega un públic molt divers. 
En qualsevol cas, està clar que mai no plou a 
gust de tothom.

Cal destacar un any més l’esforç i la impli-
cació de les entitats en la festa. Associacions 
que durant tot l’any continuen fent activitats 
per a la ciutadania de forma desinteressada. 
Aquest mateix cap de setmana, sense anar més 
lluny, està previst el Rubifolk i l’altra setmana 
tindrà lloc l’InFest, el festival de curts de 
terror, fantàstic i freak. Dues propostes molt 
diferents però molt interessants.

En el cas del Rubifolk, serà una edició 
comprimida i adaptada a les circumstàncies, 
ja que la meitat de l’Esbart estarà a Alemanya, 
però amb sorpreses molt interessants, com ara 
un espectacle fl amenc i un munt d’activitats 
relacionades amb la dansa i la música folk. Pel 
que fa a l’InFest, polèmiques amb el cartell a 
banda, es consolida com una activitat cine-
màtica de referència, amb curtmetratges de 
països europeus i sud-americans.

Apunts de Festa Major
EDITORIAL

Cartes de la Ciutadania

El Tuit de la setmana                 4 de juliol

CRAC @CRACRubi
Gràcies per la 
invitació!    
Ara només ens 
falta el Delorean! 
#Rubicity

Urgències veterinàries: confl icte entre ètica 
i màrqueting de l’aprofi tament 
Tinc un animal de companyia que el diumen-
ge passat va mostrar una difi cultat en respirar 
i semblava que podia estar relacionat amb el 
cor. Es va fer tard, eren gairebé les dues de la 
matinada i encara esbufegava i vam decidir 
portar-lo a urgències veterinàries a una clínica 
relacionada amb una universitat. El gos estava 
greu i les preguntes que vam fer eren prou 
clares, així com els objectius: saber si es podia 
fer alguna cosa, ja que és un animal d’avançada 
edat, si hi havia alguna manera de pal·liar els 
dolors i saber a partir de quin moment con-
vindria plantejar-nos un fi nal digne.

En canvi, vam haver d’assistir a una situ-
ació que no desitgem a ningú, a cap persona 
ni a cap animal. Els veterinaris que ens van 
atendre deuen haver estat bons alumnes en 
les classes de màrqueting amb l’objectiu de 
pressionar els clients a signar pressupostos, 
que com que són altíssims, et comenten que 
si algunes coses no es fan, les descomptaran. 
Però torna a passar tot el contrari, una vegada 
et fan signar papers en els quals han dedicat 

molt més temps i interès que en la cura de 
l’animal que està patint, et trobes que l’en-
demà, el pressupost s’ha incrementat amb 
partides i conceptes que ni t’expliquen, i ni tan 
sols saps si realment han fet.  El seu objectiu 
és aprofi tar-se del dolor, de l’animal i de les 
famílies, en veure’l com una oportunitat de 
cobrar uns preus desorbitats, sense donar cap 
servei a canvi: el nostre animal continua pa-
tint, no ens han explicat res que no haguéssim 
vist, l’atenció i les explicacions van  durar uns 
cinc minuts; no han mostrat cap interès real 
en un animal que, malauradament, i sense cap 
ajuda de part seva, s’està morint.  

Qui ens va atendre en l’hospital són gent 
jove i suposo que estan en formació. Estan 
aprenent lliçons eficaces en màrqueting 
agressiu, però els animals es mereixen el 
mateix respecte i atenció que les persones. 
Si intento establir un paral·lelisme amb com 
podria arribar a ser aquest model de sanitat 
aplicat a les persones, no vull ni imaginar-
ho.  No m’agrada que el negoci i el benefi ci 
prevalguin davant l’ètica.

José Viñals
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Fa 25 anys...
Primeres gestions a Rubí per 
soterrar les línies d’alta tensió
A principis de juliol del 
1993, l’alcalde de Rubí, 
Miquel Llugany, es reuneix 
amb el director general 
d’Energia de la Generalitat, 
Pere Segarra, per iniciar 
gestions amb l’objectiu 
de soterrar  les  l ín ies 
elèctriques d’alta tensió 
del municipi. En la reunió, 
l’alcalde també va demanar 
que no es donessin més 
permisos per la instal·lació 
de línies d’alta tensió aèries 
al nucli urbà.

ALTRES NOTÍCIES DESTACADES ARA FA 25 ANYS
-Albert Sans és l’encarregat de fer el Pregó de la Festa Major del 1993
-S’estrenen les noves campanes de l’Església de Sant Pere i es bategen amb 
els noms de Pere i Montserrat
-El GTA-New Sport guanya el Campionat d’Espanya d’esquaix

Rubricata

invitació!    



ENTREPANS

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

Bar iTres
Pl. de Josep Sapés, 2 L.3

La Sandvitxeria
c. Doctor Puig, 4
T. 93 727 1398

Cervecería Santa Fe
c. Platí, 13
T. 93 697 81 80

ARROSSERIA

Llamas
Pl. del Progrés, 9
T. 93 699 66 98

BAR MUSICAL

BRASERIA

Cal Tony
Ctra. de Molins de Rei, 
Km. 7,8

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

Sal i Oli
T. 93 633 86 84
c. Balmes, 25 Rubí

La Cassoleta
T. 93 699 94 41
Av. Castellbisbal, 69

CAFETERIA

Cafè DeLaVera
c. Cal Gerrer, 10, local 4

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. 935 889 574

GUIA GASTRONÒMICA
DE RUBÍ
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CUINA 

URUGUAIANA

PIZZERIA

La Tasca del Búho
Av. Castellbisbal, 88
T. 93 807 47 11

TAPES

Bar El Tapeo
Av. Olimpiades, 102
T. 93 855 33 87

Bar Rambla
c. Francesc Rovira. 10

Los Torreznos
Av. Josep Ferrer i Domin-
go, 12 L-1
T. 93 126 75 56

FRUITERIA

CUINA 

JAPONESA

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

ESPECIALITZADA 
PER GRUPS I 
EMPRESES 

Violet
c. Perdiu, 3 
T. 93 832 47 78 

QUE VAGI DE GUST!
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GUÀRDIES 
NOCTURNES

JULIOL 2018

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.
16.

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

MAS - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3

PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7

CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

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

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

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/ Sa� r, 28

MAS - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3

PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

CALSINA - 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

Prevenció de la caspa
Causes
Hi ha la concepció errònia 
que la caspa es produeix 
per un cuir cabellut sec. 
En realitat, es deu a un 
cuir cabellut greixós. Les 
principals causes són: afe-
bliment de la salut general 
i afecció tòxica del sistema 
produïts, principalment, per 
una dolenta alimentació, 
estrenyiment i una vitalitat 
disminuïda per malalties 
infeccioses. Altres factors 
que contribueixen a la caspa 
són la tensió emocional, els 
xampús forts, l’exposició al 
fred i l’esgotament general. 
Les preocupacions i la tensió 
augmenten la formació de 
greix en el cuir cabellut i això 
incrementa la propensió a 
la caspa. Aquestes escates 

blanques poden ser un mal-
son. A més, la caspa tendeix 

a afeblir el cuir cabellut i les 
escates que cauen sobre el 

front, el coll i les espatlles 
poden afectar a la pell.

Símptomes
La formació d’escates aug-
menta quan es frega o es 
raspalla el cabell. També 
pot formar bonys o cros-
ta sobre el cuir cabellut. 
Sovint, també acostuma a 
haver-hi picor i el cuir cabe-
llut es pot tornar vermell en 
gratar-se.

Prevenció
El més important és mante-
nir el cabell i el cuir cabellut 
nets per evitar l’acumulació 
de cèl·lules mortes. Exposar 
el cap als raigs del sol també 
és una bona mesura.

euroresidentes.com
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LIPOLÀSER CORPORAL
Objectiu: remodelar la � gura sense cirurgia

La unitat de medicina estètica 
de Policlínic Rubí incorpora nous 
avanços tecnològics en liposucció 
assistida per làser, una tècnica 
que liqua el greix abans de la 
seva extracció. 

Un tractament corporal que 
permet, en una única sessió, 
contornejar i donar forma a la 
� gura.

Aquest és el tractament in-
dicat per combatre el greix que 
es localitza en “zones tabú” com 
els genolls, turmells, sacsons 
o la cara interna de les cuixes, 
on la dieta i l’exercici no són 
efectius.

A més dels espectaculars re-
sultats també és d’agrair el mínim 

temps de recuperació.
Els bene� cis més destacats 

d’aquest tractament mèdic són: 
· Permet eliminar tant el greix 

profund com el super� cial.
· El làser utilitza una longitud 

d’ona que destrueix les cèl-
lules de greix de forma segura, 
desfent el teixit gras i sense fer 
malbé les estructures adjacents.

· La novetat més destacada 
amb la liposucció tradicional 
és que el nou lipolàser fa tre-
ballar el col·lagen existent de 
les nostres cèl·lules. D’aquesta 
manera aconseguim que la pell es 
retregui creant un efecte tensor 
que permet tractar la possible 
� acciditat de la zona.

Urgències 
Ginecològiques

Ginecologia 

Obstetrícia

Consulta risc oncològic

Acupuntura 

Reproducció assistida

Anàlisis clíniques

Radiologia

Mamografies

i més

POLICLÍNIC RUBÍ   ·   C. de Pere Esmendia, 25 (al costat dels jutjats) · T.93 515 39 99 · www.grup-policlinic.com 

Quantes de nosaltres no hem 
anat a una visita ginecològica i 
ens hem sentit un numero d’un 
historial mèdic? Aquest és un dels 
molts aspectes que diferencia la 
Unitat de Ginecològica i Obste-
trícia de Policlínic Rubí d’altres 
consultes ginecològiques. 

Els professionals de Dona i 
Nen que ofereixen els serveis de 
ginecologia als centres mèdics 
de Grup Policlínic ho fan amb un 
tracte humà i personalitzat.

Cal destacar l’atenció per-
sonalitzada de parts pel nostre 
equip format per llevadora, � si-
oterapeutes, acupuntores del sòl 
pelvià i doctors experts i amb 
gran trajectòria en ginecologia.

També trobaràs tots els ser-
veis en un mateix emplaçament 
el que minimitza temps d’esperes, 
cues i desplaçaments. 

Disposem de:

· Totes les unitats necessàri-
es per atendre amb excel·lència 
qualsevol patologia.

· Una excel·lent Unitat de 
reproducció assistida de la mà 
de FecunMed (diagnòstic i trac-
tament de la infertilitat).

· Unitat de diagnòstic pre-
natal i d’alt risc obstètric.

· Unitat de mama, destacant 
la recent acreditació concedida 
a Dona i Nen, d’Excel·lència 
en Càncer de mama després de 
superar totes i cadascuna de les 
fases del procés realitzat per 
experts de la Societat Espanyola 
de Senología i Patologia mamària 
(SESPM).

· Especialistes en endome-
triosis, sòl pèlvic, patologia 
cervical, hieroscòpia diagnòstica 
i capacitats per realitzar qual-
sevol cirurgia ginecològica per 
complexa que sigui.

Policlínic Rubí
Telèfon 93 515 39 99

Carrer Pere Esmendia, 25, Rubí (Al costat dels Jutjats)
De dilluns a divendres de 8 a 14 i de 15 a 20 hores

www.grup-policlinic.com

Cara interna dels malucs

Cartutxeres

Abdomen

Braços

És temps de cuidar-te

Elimina els cúmuls 
de greix localitzats

 i remodela 

LIPOLÀSER
des de

93€*
/mes

*Preu calculat per a un tractament de lipolàser de zona tipus 1 i finançat a 24 mesos

C. de Pere Esmendia, 25 (al costat dels jutjats) · T.93 515 39 99 · www.grup-policlinic.com 

T| 93 515 39 99

Primera visita informativa 

GRATUÏTA

TOTES LES ESPECIALITATS MÈDIQUES • SERVEI DE RADIOLOGIA,  LABORATORI I ECOGRAFIA • CLÍNICA DENTAL
CIRURGIA I MEDICINA ESTÈTICA • PLATAFORMA MÈDICA LÀSER • NUTRICIÓ • SERVEI D’ESTETICISTA

GINECOLOGIA PERSONALITZADA

El Doctor Miguel Angel Jiménez Ortuño, ginecòleg, obstetra i especialista 
en sol pelvià. Col·legiat 36.082 del COMB.
És el cap de la Unitat de Ginecologia i Obstetrícia de Policlínic Rubí.

Dr. Francisco De Ros, expert en tracta-
ments dermatològics i del teixit cel-
lular subcutani amb làser. Col·legiat 
17.611 del COMB.
Plataforma Mèdica Làser de Policlínic 
Rubí.
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TAROT. Lucy. 646 98 13 08

DIVERSOS

LLOGUER 
I VENDA

SE ALQUILA Piso 620.337.604
SE ALQUILA Hab. 610.467.363
SRA. Responsable con coche e 
idiomas, se ofrece para horas 
niños, mayores, cocina. T. 636 
304 490
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CICLISME | RUTA

Noves sor� des del 
Club Ciclista Rubí
El Club Ciclista Rubí organitza 
noves rutes pel 8 de juliol. El 
grup A recorrerà 110 km en 
un itinerari que sortirà de 
Terrassa fins a Castellbell, 
passant per La Mata, Pont 
de Vilomara i Sant Vicenç de 
Castellet. La tornada serà per 
Monistrol,  Olesa, Martorell, 
Els Onze i Castellbisbal fi ns a 
arribar a Rubí de nou. 

El segon grup farà un 
i� nerari de 80 km també fi ns 
a Castellbell i el Vilar, però 
passant per Terrassa, L’Obac i 
Rellinars. La tornada serà per 
Can Sedó, Olesa, La chatarra 
i Rubí. Els dos grups sor� ran 
a les 7.30 hores de la plaça 
Doctor Guardiet. / CCR

REDACCIÓ

Una seixantena de corre-
dors van participar en la 
30a edició de la Cursa Rubí 
Sant Muç, organitzada per 
la Unió Atlè� ca Rubí (UAR). 
Axel Badia, del Club Triatló 
de Cornellà, i Laura Pérez, 
del Club Natació Rubí, van 
ser els dos guanyadors de 
la prova, que enguany es va 
organitzar coincidint amb la 
Festa Major de Rubí. Badia 
va completar els 5,7 km de 
la prova en 21ʹ 15ʺ, mentre 
que Pérez va fer el recorre-
gut en 24ʹ 16ʺ.

En categoria masculina, 
el segon classificat va ser 
Eduard González, del Club 
Natació Rubí, (22ʹ 12ʺ), i el 
tercer David Molina, del The 
Kenyan Urban Way (22ʹ 43ʺ). 

Uns seixanta corredors par� cipen 
en la Cursa Rubí Sant Muç 2018

Instant de la sor� da de la cursa. / El Gra

En categoria femenina, la se-
gona va ser Violeta Vilches, 

del Col·legi Maristes Rubí 
(30ʹ 50ʺ) i la tercera classi-

La waterpolista Bea Or� z guanya 
l’or en els Jocs del Mediterrani
La rubinenca Bea Or� z ha aconseguit la 
medalla d’or en els Jocs del Mediterrani 
amb la selecció espanyola de waterpolo. 
El conjunt estatal ha vençut a la fi nal a 
Itàlia per un ajustat 9-8, amb un gol de la 
rubinenca al fi nal del par� t. 

Era la primera vegada que en els Jocs 
del Mediterrani compe� a el waterpolo fe-
mení. La compe� ció ha servit a la selecció 
de Miki Oca com a preparació de l’Europeu 
de waterpolo, que es disputarà a Barcelona 
a par� r del 14 de juliol.

ATLETISME | CURSA

ficada va ser Juana Maria 
Mar� nez, de la Unió Atlè� ca 
Rubí (31ʹ 00ʺ).

Campionat de Catalunya
Tres atletes de la Unió Atlè� -
ca Rubí (UAR) van par� cipar 
en el 98è Campionat de 
Catalunya Absolut a l’estadi 
Joan Serrahima de Barce-
lona. David Guerrero va 
realitzar els 100 mll en millor 
marca personal, amb 11” 17, 
i en els 200 mll va aturar el 
cronòmetre en 22” 84. En 
les dues proves, va quedar 
sisè en la seva semifi nal.

Javi Lorenzo va fer els 
110 m tanques en 17” 76 
i va quedar vuitè a la seva 
semifi nal. Per úl� m, Gerard 
Puig va quedar vuitè en salt 
de llargada amb un salt de 
6,70 m.

ATLETISME | CURSA

Fondistes Rubí, a la cursa 
de la Festa Major de Terrassa
Membres de Fondistes Rubí 
van par� cipar en les curses 
organitzades a Rubí i Terrassa 
amb mo� u de les festes de 
totes dues localitats. A Rubí, 
van par� cipar dissabte en la 
30a Cursa de fons de Sant 
Muç, que enguany es realit-
zava en el marc de la Festa 
Major. Per part de Fondistes, 
Sergio Fernández va comple-
tar els 5,7 km en un temps de 
25ʹ 33ʺ, mentre que Lorenzo 
Mar� n va registrar un temps 

de 29ʹ 22ʺ.
Ja a la tarda, Nicolás Ló-

pez, Francisco Tirado i Pe-
dro Sánchez van prendre la 
sor� da de la 39a Cursa de 
Festa Major de Terrassa, una 
prova de 5 km amb sor� da 
a la rambla d’Ègara. López 
va fer 22ʹ 19ʺ, aconseguint 
la 4a posició de la seva ca-
tegoria, Francisco Tirado va 
fer 22ʹ 35ʺ i Pedro Sánchez 
va fer un temps de 24ʹ 48ʺ. / 
Fondistes Rubí

ATLETISME | MARXA

Ignasi Melo, vuitè al Campionat 
de Catalunya Absolut
El veterà atleta Ignasi Melo 
va aconseguir quedar en 
vuitena posició en el Cam-
pionat de Catalunya Absolut 
de marxa que es va disputar 
l’1 de juliol a l’estadi Joan 
Serrahima de Barcelona.

La prova de 5.000 m 
la va guanyar Jesús Ángel 
García Bragado, l’atleta es-
panyol que ha par� cipat en 
més olimpíades amb 7 cites 
olímpiques.

Melo va fer un temps de 

25ʹ 58ʺ: “Es� c molt orgullós 
d’haver pogut par� cipar en 
la prova, amb 65 anys he 
estat l’atleta més veterà en 
la història d’uns campionats 
absoluts”.

La majoria d’atletes par-
� cipants en la compe� ció 
tenien entre 18 i 35 anys. 
Per Melo, però, l’edat no és 
cap desavantatge: “Crec que 
si et cuides, estàs mo� vat i 
entrenes molt, l’edat impor-
ta poc”. / UAR

FUTBOL | ENTITAT

L’Olímpic Can Fatjó celebra 
amb una festa el 50è aniversari
JOSÉ VERDE

L’Olímpic de Can Fatjó ce-
lebrarà aquest dissabte 7 
de juliol una gran festa per 
celebrar el 50è aniversari 
de l’entitat. Les activitats 
començaran a les 10 hores 
i acabaran ben entrada la 
matinada. Hi haurà activi-
tats per adults i infants i 
una gran botifarrada per 
a tothom.

Estan convidades a as-
sistir totes les persones 
vinculades a l’Olímpic des 
de la seva fundació, el 
1968 fins ara: directius, 

cos tècnics, monitors, ju-
gadors, socis, aficionats, 
simpatitzants i familiars 
dels jugadors. I també hi 
podran assistir tots els ru-
binencs que ho vulguin.

Hi haurà trofeus i pre-

mis pels guanyadors de 
les diferents activitats que 
tindran lloc. 

Per participar en aques-
tes activitats, la inscripció 
estarà oberta fins al 6 de 
juliol. En algunes de les 
activitats, com del torneig 
FIFA 18, queden poques 
places per participar-hi. 
Les inscripcions es poden 
fer al local social del club, 
a Can Fatjó, de les 18 a les 
20 hores.

També hi haurà jocs 
d’aigua, un futbolí gran per 
a 12 jugadors, zumba i ball 
amb orquestra.

WATERPOLO | JOCS DEL MEDITERRANI

A la dreta, Bea Or� z, amb la medalla d’or. / Cedida

Durant tot el dia, 
hi haurà a Can 
Fatjó una pila 
d’ac� vitats per a 
tots els públics 
i a la nit una 
orquestra Nicolás López, Pedro Sánchez i Francisco Tirado, a la Cursa de Ter-

rassa. / Fondistes Rubí 
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