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«Es pot conﬁar en les persones dolentes, no canvien mai» (William Faulkner, escriptor nord-americà)

La Nit Oberta retorna a l’es�u
amb un centenar de bo�gues

>> Els comerciants obriran aquest divendres ﬁns a la mitjanit les portes
dels seus negocis per oferir descomptes, promocions i sortejos
Pàg. 3
Iban Coca

Un ‘correzombies’,
gran novetat
del Fes�val de
Cinema Fantàs�c,
de Terror i Freak

Pàg. 29

El Rubifolk
omple la ciutat
amb danses
tradicionals i
folklòriques

Rubí acomiada una multitudinària
Pàg. 10-19

Ignasi Marroyo/ANC

Mor Ignasi
Marroyo,
el pres�giós
fotògraf de
la Barcelona
dels anys 60
Pàg. 5

Pàg. 6

Una de les imatges de Marroyo del barri de barraques del Somorrostro.

Pàg. 9
Pàg. 6

Arxiu

FESTA MAJOR

Pàg. 29

L’Infan�l del Cent
Pa�ns es proclama
campió d’Espanya
d’hoquei línia
Pàg. 30
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Més d’un centenar de bo�gues par�ciparan
aquest divendres en la 5a Nit Oberta de Rubí

3

La proposta oferirà als visitants descomptes, promocions, sortejos i espectacles d’animació
REDACCIÓ

La cinquena edició de la
Nit Oberta del comerç local
�ndrà lloc aquest divendres
7 de juliol coincidint amb
el primer cap de setmana
d’ampliació de l’illa de vianants i de rebaixes, un cop
passada la Festa Major.
Un total de 111 establiments –84 bo�gues i 27 bars
i restaurants– �ndran obert
ﬁns a la mitjanit i oferiran
promocions i descomptes
que van del 10% al 50% als
visitants.
Durant la Nit Oberta,
una proposta organitzada
per la regidoria de Comerç
de l’Ajuntament amb la collaboració de Comerç Rubí,
a més d’oferir promocions
i descomptes especials, es
repar�ran premis entre els
compradors de divendres.
Així, amb el �quet de qualsevol compra realitzada durant la Nit Oberta es podrà

par�cipar en el sorteig de 6
targetes de Rubí Comerç–
Ciutat: una carregada amb
100 euros i cinc amb 25 euros. Per par�cipar en el sorteig cal escriure el nom i les
dades de contacte al �quet
de compra i dipositar-lo a
l’urna del Punt d’Informació
de la Nit Oberta, que estarà
a la plaça Pere Esmendia.
El sorteig es farà en aquest
punt a les 00.15 hores.
Animació al carrer
La Nit Oberta arrencarà a
les 20 hores amb tres espectacles i�nerants que es
podran seguir a tota l’illa
de vianants. Per una banda,
la companyia rubinenca La
Tal mostrarà els seus ‘Flexus’, uns estranys animalsenginys que ballen per al
públic i hi juguen. A més,
la banda Always Drinking
Marching Band, formada
per músics, actors, tècnics
i poetes de bar, portarà el

Imatge de la primera edició de la Nit Oberta de Rubí. / Arxiu

funk als carrers de l’illa,
animant el públic visitant.
Finalment, la companyia Todozancos posarà en escena
‘Esfera Lunar’, un espectacle
de xanquers blancs que
desafien la gravetat amb

coreograﬁes d’acrobàcies i
equilibris on es fusionen les
tècniques del teatre i el circ,
la improvisació del teatre
de carrer i la manipulació
d’objectes.
Segons ha explicat el

regidor de Comerç, Rafael
Güeto, “tornem a organitzar
la Nit Oberta a l’estiu per
dos mo�us: per començar
a gaudir de l’ampliació de
l’illa de vianants que posem
en marxa i per donar suport

als comerciants que han començat les rebaixes d’es�u
durant la Festa Major”.
En aquest sen�t i amb
l’objec�u de celebrar l’ampliació de l’illa de vianants,
el consistori ha incorporat
a les propostes de dinamització comercial una festa
infantil al carrer Maximí
Fornés. Sota el nom de ‘Recuperem el carrer’, els infants hi trobaran un espai
de jocs interac�us de fusta
pensat especialment per als
més pe�ts.
Cal recordar que la darrera edició de la Nit Oberta
va tenir lloc el passat 2 de
desembre, coincidint amb
l’inici de la campanya de Nadal i l’encesa de l’enllumenat
als carrers. Va ser la primera
vegada que no es va realitzar
a l’es�u, per manca de dates
al juliol, i els comerciants
van demanar tornar-la a
programar a l’es�u, quan el
bon temps acompanya.
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Una avaria en una línia
elèctrica, origen de
l’incendi de Sant Muç

Comencen les obres del carrer Méndez
Núñez, que serà d’un únic nivell
redacció

Les obres d’adequació i millora del carrer de Méndez
Núñez han començat aquest
dimarts. Els treballs, que
s’allargaran tres mesos, consisteixen en l’elevació del nivell del carrer per igualar-lo
al del carrer Cervantes, per
una banda, i al de la plaça
d’Anselm Clavé, per l’altra.
Segons el consistori,
l’objectiu de les actuacions
és millorar la mobilitat a la
zona. El carrer de Méndez

Núñez es convertirà en una
via de plataforma única,
és a dir, que les voreres
quedaran a la mateixa alçada que la calçada. Tant el
paviment com les voreres
del tram comprès entre el
carrer Cervantes i la plaça
Clavé seran reurbanitzades
amb llambordes, donant
continuïtat al paviment de
la plaça. Quan finalitzin les
obres, aquest tram serà
d’accés veïnal.
El tram entre Cervantes
i Llobateras, en canvi, com-

binarà voreres de llamborda
amb paviment d’asfalt a la
calçada, seguint el model
de la resta de carrers de la
zona. Amb aquesta actuació,
a banda de la circulació de
vehicles, també es facilita la
mobilitat de les persones,
segons l’Ajuntament. L’actuació servirà també per
substituir els embornals.
El pressupost dels treballs, a càrrec de l’empresa
Infraestructures, Serveis i
Obres del Vallès SL, és de
66.300,06 euros.

Imatge de l’incendi que va cremar a Sant Muç. / Iban Coca

Els Bombers van donar
per controlat dilluns a la
nit l’incendi que es va propagar a la tarda en una
zona forestal de Sant Muç
i que va ser visible des de
diferents punts de la ciutat.
En el moment de màxim
risc del foc, els Bombers
van arribar a destinar-hi
11 dotacions, de les quals
4 eren aèries.
Al vespre, el cos de
seguretat ja havia encerclat

l’incendi, i a la nit el foc ja
estava controlat i extingit.
Fonts dels Agents Rurals
han informat que en total
es van cremar 1,3 hectàrees de zona de matolls i
pins. El foc es va originar al
camí de Can Serra a causa
del trencament d’un aïllant
en una línia elèctrica. Això
va provocar que caiguessin
restes metàl·liques sobre
matolls i herbes seques,
provocant l’incendi. / DdR

El Mercat sorteja una
moto per la Festa Major

El paviment del tram del carrer Méndez Núñez entre la plaça Anselm Clavé i el carrer Cervantes serà
reurbanitzat amb llambordes. / Cedida

Cau una part de la vidriera de
l’aparcament de Salvador Allende
afirmar que els nous vidres
estaran instal·lats aquesta
setmana i preveu instal·lar
un reforç metàl·lic a la part
inferior de l’estructura per
evitar nous trencaments.

Els vidres van caure a la rampa d’accés de l’aparcament. / M.C.
Sandra Cantero va ser l’afortunada del sorteig d’una motocicleta
de la campanya de Festa Major del Mercat. / Cedida

El Mercat Municipal va
sortejar el dissabte passat
una motocicleta Scooter
entre els seus clients, en
el marc de la campanya
de l’equipament per Festa
Major. La mà innocent
d’Aitor Sánchez, un nen
de sis anys, va treure la

butlleta guanyadora del
premi, que va recaure en
Sandra Cantero. La jove
va recollir el seu premi dimarts passat de mans de la
presidenta de l’Associació
de la Junta d’Adjudicataris
del Mercat Municipal, Beli
Romero. / DdR

redacció

Part de la vidriera que està
instal·lada a l’entrada i sortida dels cotxes de l’aparcament de Salvador Allende
ha cedit. Aquest dilluns
al vespre es van trencar
diversos vidres i van caure
a la rampa d’accés dels cotxes, sense que es produís
cap ferit.
Tot i això, alguns testi-

monis que estaven a la zona
han explicat que poca estona abans que la claraboia
cedís hi havia uns infants
caminant-hi per sobre.
L’Ajuntament va protegir la zona amb una cinta
policial el dilluns i dimarts
al matí es va fer una nova
inspecció, després que
els Bombers retiressin els
vidres trencats que no havien caigut. El consistori va

L’AUP va avisar fa un mes
Fa prop d’un mes, l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP)
va avisar l’Ajuntament a
través del Twitter sobre el
perill d’aquesta claraboia.
A la imatge, s’observaven
alguns vidres trencats i la
formació política va reclamar que es reparés i es
millorés la seguretat.
Tot i la queixa, l’Alternativa afirma que els danys
no es van arribar a reparar i
van continuar trencats, fins
que dilluns van caure més
vidres i la Policia Local va
acordonar la claraboia.
L’Ajuntament, de moment, no ha aclarit si alguns dels vidres ja estaven
trencats quan va caure el
vidre sobre la rampa de
l’aparcament ni quines
mesures va prendre per
garantir la seguretat a la
zona.

L’ampliació de
l’illa de vianants
ha entrat en vigor
aquest dilluns
L’Ajuntament ha executat
l’ampliació de l’illa de
vianants al centre de la
ciutat. Des del dilluns,
està prohibit circular, excepte vehicles autoritzats
i càrrega i descàrrega en
horari restringit, pels carrers Maximí Fornés, Pere
Esmendia i Doctor Turró.
També s’ha tallat el trànsit
als carrers Doctor Robert,
Narcís Menard, Unió i els
voltants de la plaça Pere
Aguilera. Paral·lelament,
s’ha restringit l’accés en
cotxe als voltants de la
plaça Onze de Setembre, concretament alguns
trams dels carrers García
Lorca i Magí Raméntol.
Pel que fa a les sancions per incomplir la nova
restricció, s’ha habilitat
senyalització excepcional,
s’han situat informadors
en punts claus i s’ha obert
un període informatiu inicial durant el qual els infractors rebran un avís per
correu. Els comerciants
i veïns poden sol·licitar
permís de circulació a
l’OAC, però, per demanar
un permís puntual, cal enviar un correu electrònic a
l’Ajuntament. / DdR

Un home ferit
lleu després d’un
atropellament al
camí de Ca n’Oriol
Al voltant de les 9 hores
del dilluns, un cotxe va
atropellar un home al
camí de Ca n’Oriol, a l’altura del carrer Calderón
de la Barca, al barri de
Ca n’Oriol. Ràpidament,
el Servei d’Emergències Mèdiques va arribar
per assistir l’home, que
sembla que podria tenir una cama trencada.
Els testimonis que van
presenciar l’accident no
saben explicar si l’home
ferit, una persona gran,
travessava la carretera
pel pas de vianants o uns
metres més enllà. / DdR

L’home va ser atès pels Serveis
d’Emergència. / Iban Coca
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L’Escola de Música, el Femení del
Cloenda dels cursos del col·lec�u de
Cent Pa�ns i Noela Madrid rebran els Dones Solidàries per l’Alfabe�tzació
L’Ateneu va acollir dimecres
premis Gent del barri, gent de Rubí
la festa de comiat dels curREDACCIÓ

L’espor�sta Noela Madrid,
del Gimnàs Seül, el Sènior
Femení de l’HCR Cent Pa�ns
i l’Escola Municipal de Música Pere Burés són alguns
dels seleccionats pels reconeixements Gent del Barri,
Gent de Rubí, guardons que
atorga l’Associació de Veïns
Zona Mercat i el Club de
Billar Golden Pool de forma
semestral des del 2008.
Noela Madrid ha estat
escollida per ser una promesa de taekwondo i per
haver aconseguit nombrosos �tols com els campionats d’Espanya cadet i júnior, en aquesta categoria en
tres ocasions, i el primer lloc
en el campionat d’Espanya
de clubs.
Per la seva banda, al
Femení del Cent Pa�ns se’l
reconeixerà com al conjunt
d’hoquei línia que ha aconseguit un triplet històric:
Lliga Elit, Copa de la Reina i
Lliga Europea.
Pel que fa a l’Escola de

Música Pere Burés, el guardó s’ha concedit per ser un
referent en l’ensenyament
de la música a la ciutat des
de fa més de 30 anys.
En aquesta edició dels
premis, l’organització ha decidit ampliar els reconeixements més enllà de l’àmbit
local i concedir guardons a
la Fundació Vicente Ferrer
i a l’actriu, presentadora i
escriptora Lorena Franco.
Amb el reconeixement a la
Fundació Vicente Ferrer, es
vol premiar la seva tasca solidària en l’àmbit nacional i
internacional, mentre que a

Lorena Franco se li reconeix
la polifacètica trajectòria
com a artista, amb forts
vincles familiars al barri
Zona Mercat.
Els guardons es lliuraran
el 21 de juliol en un acte
que tindrà lloc a l’Ateneu
a les 19 hores i que estarà
amenitzat amb algunes actuacions musicals i lectures
de poesies.
Des que David González,
vinculat a l’AV Zona Mercat
i també al Club Golden
Pool, va idear els premis,
ja s’han atorgat 74 reconeixements.

L’Escola Municipal de Música Pere Burés serà guardonada. / Arxiu

sos que ofereix el col·lec�u
de Dones Solidàries per
l’Alfabe�tzació amb el suport de l’Ajuntament. Una
seixantena d’alumnes han
seguit la formació, que han
impar�t 9 dones voluntàries. Els cursos d’alfabe�tzació es fan en català i en
castellà i s’han dut a terme
entre l’octubre del 2016 i el
juny del 2017. / DdR

Voluntàries i alumnes, durant l’acte de cloenda dels cursos de l’any
passat. / Arxiu (Localpres)
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La família de l’Ignasi Marroyo
agraïm les mostres d’afecte
que tothom ens ha professat.
Demanem disculpes a tots
els que no s’han assabentat a
temps o no han pogut venir
pel fet que els esdeveniments
es van desenvolupar molt
ràpidament.
Aquesta és la nota
de comiat que va escriure
l’Ignasi i la volem
compartir amb tothom.

ADÉU
M’HA ARRIBAT L’HORA DELS ADÉUS
I ENS HEM DE DIR: ADÉU-SIAU!
GERMANS DEM-NOS LES MANS,
SENYAL D’AMOR, SENYAL DE PAU.
EL MEU COMIAT DIU:
A REVEURE ADÉU PLAU!
I ENS ESTRENYEM BEN FORT
MENTRE DIEM: ADÉU-SIAU.
NO ÉS UN ADÉU PER SEMPRE
ÉS SOLS L’ADÉU PER UN INSTANT,
FINS QUE L’AMOR I L’AMISTAT
ENS FACIN RETROBAR.
EL MEU ESPERIT HA QUEDAT
A RUBÍ BEN ARRELAT
AMB FAMILIARS I AMICS
I A TOTS DIC ADÉU SIAU!
M.I. MARROYO I RODRÍGUEZ

Mor el fotògraf rubinenc Ignasi Marroyo
Seves són algunes de les fotograﬁes més populars sobre
el barri de barraques del Somorrostro de la dècada dels 60

Nacional de Catalunya, prop
de 70.000 imatges. Aquell
mateix any va ser pregoner
de la Festa Major de Rubí. Actualment, es pot trobar una
exposició de fotograﬁes de
Marroyo al Mercat d’El Born,
que retraten com era aquest
equipament als anys 60.

MARTA CABRERA

Amb 89 anys ha mort un dels
rubinencs més il·lustres del
segle XX: el fotògraf Ignasi
Marroyo, autor d’algunes de
les imatges més destacades
de Barcelona de la segona
meitat del segle passat. Va
morir divendres 30 de juny al
ma� i la cerimònia d’enterrament, a la qual van assis�r la
família, amics i autoritats, va
tenir lloc dissabte al Tanatori
de Mira-sol.
Ignasi Marroyo, Creu de
Sant Jordi, va néixer a Madrid
el 1928, però aviat la seva
família es va traslladar a Catalunya. Resident a Rubí des
dels anys 60, va començar a
dedicar-se professionalment
a la fotograﬁa el 1963, tot i
que no va ser ﬁns una dècada
més tard que ho va fer de
forma exclusiva.
Marroyo es va dedicar
principalment a la fotograﬁa
industrial i publicitària, però
abans va fer reportatges per
publicacions com ‘El Correo
Catalán’. Seves són algunes de les fotografies més

Ignasi Marroyo, amb una fotograﬁa seva al fons. / Arxiu

famoses que retraten les
dures condicions de vida al
Somorrostro, un barri de barraques de Barcelona, durant
els anys 60; també va fer un
reportatge sobre la Setmana
Santa a Barcelona i el barri
d’El Born i una sèrie sobre
les corrides de toros, que no
va ser publicada per la cruesa
de les imatges. Els experts
emmarquen la seva obra en la
Nova Avantguarda Catalana i
el realisme fotogràﬁc.
Va ser cofundador del

grup El Mussol, format per
diferents fotògrafs amb inquietuds socials, entre els quals
destacava el seu amic i company Joan Colom, també reconegut per les seves imatges
de la Barcelona de mitjans del
segle XX. En l’àmbit local, va
fundar El Grup Fotogràﬁc ‘El
Gra’ i va retratar i fotograﬁar
múl�ples personalitats rubinenques, activitats i festes
majors.
L’any 2014 va donar tot
el seu fons fotogràﬁc a l’Arxiu

“Un home molt familiar i
amic dels seus amics”
El seu fill, Ignasi Marroyo,
deﬁneix el seu pare com un
home “molt estricte i molt
familiar, molt amic dels seus
amics, una persona molt
oberta, que sempre ajudava
a tothom, en especial en tot
allò relacionat amb la fotografia, i que sempre tenia
paraules d’ànim per a tots”.
L’Ajuntament ha traslladat
a la família el seu condol per
la pèrdua. Segons l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, “Rubí ha
perdut un referent en l’àmbit
cultural, però gràcies a les
seves fotograﬁes, la ciutadania gaudirà sempre del seu
llegat ar�s�c”. El fotògraf ha
mort, però les seves imatges
perduraran.

POLÍTICA
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ERC vol encetar un debat sobre la Festa
Major per millorar alguns aspectes
CRISTINA CARRASCO

Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) considera
que cal encetar un debat
sobre alguns aspectes de la
Festa Major amb la voluntat
de millorar-la i de mantenir
aquesta com un referent a la
comarca. Així ho ha explicat
Xavier Corbera, portaveu de
la formació, que assenyala
que la festa ha estat un èxit
d’organització, però que creu
que, després de dècades
amb un model semblant
de Festa Major, seria el moment d’iniciar una reflexió
sobre la mateixa “per seguir
avançant”.
En aquest sentit, Corbera
s’ha referit a tres aspectes:
la ubicació, l’oferta musical
i la participació. Sobre la
ubicació d’algunes de les
activitats, el regidor republicà
considera que la ciutat tindrà
nous espais que s’han de remodelar pròximament, com
ara el carrer Maximí Fornés
o el parc de Ca n’Oriol, on es
podrien fer activitats de la
Festa Major.
A més, ha apuntat que

Xavier Corbera i Montse Soler són regidors d’Esquerra. / Ràdio Rubí

el passeig Francesc Macià i
l’avinguda Barcelona, on actualment s’ubica el Mercat de
la Festa, s’hauria d’alliberar
per les activitats d’entitats,
com ara cercaviles.
El regidor republicà creu
que també cal replantejar-se
algunes activitats per potenciar aquelles que fomentin la
participació dels rubinencs
“en lloc de ser simples espectadors”. En aquest sentit,
ha posat com a exemple el
torneig d’estirada de corda,
el triangular de bàsquet del
CEB Sant Jordi o gimcanes per
infants i adults.
Pel que fa a l’oferta musical, ERC aposta per estudiar

alternatives musicals més
transversals a l’Escardívol,
com les orquestres de versions combinades amb grups
punters. Per Corbera, l’objectiu no ha de ser omplir
l’Escardívol de molta gent,
sinó que l’oferta musical sigui
variada i de qualitat.
Finalment, el líder d’Esquerra ha lamentat que “s’accepti que la Festa Major
comporta danys col·laterals
com la brutícia al carrer”,
amb papereres desbordades
i restes escampades per places i carrers, i creu que una
participació proactiva de la
ciutadania ajudaria a prendre
consciència.
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D

illuns, Rubí va viure un ensurt
quan a mitja tarda es van encendre les alarmes per culpa
d’una columna de fum a Sant
Muç. De cop i volta, va començar a cremar
una zona boscosa, a prop mateix de la urbanització.
Com sol ser habitual en aquests casos, la
ràpida intervenció dels Bombers, que fins i
tot hi van destinar hidroavions, i dels Agents
Rurals van aconseguir encerclar aviat les
flames i evitar que l’incendi forestal es propagués. En total, va ser més d’una hectàrea de
pins i matolls el que va cremar dilluns a Rubí.
El mateix dia, també hi va haver dos incendis
forestals significatius: el de Badalona, que va
cremar 8 hectàrees, i el de Pineda de Mar,
amb 3,8 hectàrees calcinades.
Catalunya, que té una àmplia extensió

Atención, asistencia y cuidados de nuestros
mayores
Mi madre tiene actualmente 91 años de edad
y una mínima capacidad para llevar a cabo las
actividades básicas de la vida diaria, necesita
ayuda y supervisión en las tareas habituales, su
movilidad se ha reducido hasta el extremo de
tener que valerse de andador, es obesa y tiene
artrosis; padece degeneración macular que la ha
dejado sin visión en el ojo derecho y muy escasa
en el izquierdo (20-30 %) y tiene la enfermedad
de Parkinson. Muestra cierta apatía, alteración
del sueño y ha perdido audición; suele padecer
trastornos de memoria, desorientación y dificultad para reconocer a las personas, etc.
Los diferentes médicos me han aconsejado la urgente necesidad de ingresarla en una
residencia donde pueda ser atendida adecuadamente, ya que su discapacidad, que empeora
cada día, puede ser calificada como de gran
dependencia y es imposible atenderla en el
hogar familiar.
Ante tal situación, he acudido a los Servicios
Sociales (Generalitat, Ayuntamiento) a solicitar
ayuda para poder ingresar a mi madre en una
residencia donde pueda ser atendida por personal especializado y medios adecuados a sus

El Tuit de la setmana

EDITORIAL

Cap foc al bosc!

de zona boscosa, s’enfronta cada estiu al risc
de patir incendis, alguns dels quals poden
resultar devastadors. El 2012, un home i
una nena van morir en quedar envoltats pel
foc. El 2009, cinc bombers van morir en un
incendi a Horta de Sant Joan, i tirant encara
més enrere, el 1994 va ser un any devastador:
van cremar més de 62.500 hectàrees i van
morir cinc persones.
En els darrers anys, són notables els
esforços de les administracions per destinar
recursos per la prevenció dels incendis (ta-

Cartes de la ciutadania

necesidades y condiciones de salud.
Después de una primera entrevista, en la
cual solo saque a relucir que tenía que apañármelas solo, me han ido dando largas y más largas
sin concederme más entrevistas ni facilitarme
solución alguna al problema. Ante tal desidia
por parte de ambas administraciones y Servicios
Sociales he llegado a la conclusión que no quieren dar asistencia a mi madre y esperan que el
problema se solucione por si mismo, mediante
su fallecimiento.
Visto lo anterior, resulta que, si eres
español/a, catalán/a y has nacido en Rubí, si
has trabajado y cotizado más de 40 años, si
has pagado todos los impuestos (estatales,
autonómicos, locales), que se supone son para
que las administraciones ofrezcan servicios a
la ciudadanía... todo ello resulta que no son
requisitos, méritos ni valores suficientes para
tener derecho a ser atendido por los servicios
asistenciales.
En resumen (moraleja), si tus ascendientes
y tú mismo/a habéis nacido en este país (el cual
se supone que es el nuestro) y necesitas ayuda
de las administraciones, y más concretamente
de los Servicios sociales, mejor no solicites su
ayuda, el dinero de nuestros impuestos se lo
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llafocs, neteja de boscos, etc.), així com per
sensibilitzar a la ciutadania amb diverses
campanyes impactants.
Tot i això, el risc d’incendi és un factor
que va molt vinculat a la climatologia i per
tant aquest any el risc és important. Les
pluges abundants de gener, febrer i març han
deixat pas a uns mesos de sequera i abundant
calor, especialment al juny. Això vol dir que
actualment Catalunya es troba en un “risc
moderat d’incendi”.
Llamps, avaries elèctriques (com en el

i també a Facebook

están llevando o lo están malgastado en otros
menesteres. No hay dinero ni tenemos derecho
alguno, debemos dejar que nuestros mayores
mueran sin ser atendidos por los Servicios
Sociales, en el olvido y a ser posible en silencio,
ya que por no tener, no tenemos derecho ni a
ser escuchados ni a quejarnos.
Josep Margarit García
No a las líneas de alta tensión en Rubí
El martes día 13 de junio las asociaciones de
vecinos de Can Fatjó y de Sant Jordi Parc se
reunieron con el secretario de Política Municipal de la Generalitat, el diputado Sr. Marc
Sanglas y con sus compañeros de ERC Rubí,
los señores Xavier Corbera, Montse Soler y
Ariadna Martin. Aceptamos esta reunión para
que nos ofrecieran su versión de por qué Junts
pel Sí era la única fuerza política que votó no
a la retirada de las líneas de muy alta tensión
de Rubí.
La versión, aunque creíble y que en su
momento podría ser muy buena, es que a partir
de ahora los municipios van a cobrar el IBI
por los terrenos que ocupan las autopistas, las
líneas de alta tensión, etc. Su idea es que ellos
propondrían a los municipios que destinaran

cas de Sant Muç) i la mà de l’home són les
tres principals causes d’un foc.
Cal, doncs, que la ciutadania extremi la
precaució i respecti les prohibicions: llançaments de coets, barbacoes, apagar bé les
cigarretes, etc. I sobretot, en cas de veure
fum avisar ràpidament al 112, el telèfon
d’emergències, ja que la ràpida actuació dels
Bombers pot evitar que un petit incendi
esdevingui una tragèdia.
Les flames poden endur-se vides humanes, però no només això. Arrasen amb cases,
animals i tot l’ecosistema. Es calcula que un
bosc calcinat triga fins a 10 anys en tornar a
tenir vegetació i entre 60 i 70 per recuperar
el seu estat natural.
Si entre tots fem una bona prevenció i
som responsables, el risc de patir un incendi
sempre serà molt menor. Cap foc al bosc!

parte de esas recaudaciones a enterrar o desplazar las líneas de muy alta tensión. En principio
nos parece una buena idea, para las posibles
gestiones que se hagan en adelante.
Pero en la actualidad, los vecinos de Can Fatjó y de Sant Jordi Parc no estamos de acuerdo
en que se demore la situación, y queremos que
se lleve a cabo el tratado ya firmado. Tratado
que en su día firmó el tripartito, del cual ERC
formaba parte. Como de todos es sabido, para
llevar a cabo el cumplimiento de este contrato
se formó la Comisión de Energía, que preside
la alcaldesa, Ana M. Martínez. Pero ha llegado
a tal punto la prepotencia de Junts pel Sí que
ya no se dignan a responder ni a los escritos ni
a llamadas telefónicas de nuestra alcaldesa.
Pues bien, las AAVV de Can Fatjó y de Sant
Jordi Parc no vamos a ceder y vamos a luchar
para que se retiren líneas que tantos problemas
de salud están causando a nuestros vecinos, de
nuestros barrios o del resto de Rubí. Iremos
informando para que asistáis a las reuniones y
asambleas que vamos a ir organizando. Vecinos,
con vuestra ayuda lo vamos a conseguir.
Fuera líneas de Muy Alta Tensión. No más
cáncer en Rubí
Ricardo Montalvo

OPINIÓ
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El torrent de Can Ramoneda i l’aprofitament
de les seves aigües al llarg de la història
JORDI VILALTA
Membre del GCMR-CER

Es tracta d’un dels nombrosos
corrents d’aigua que desguassen a
la riera de Rubí, en aquest cas per
la seva banda dreta. Neix a la serra
de Can Guilera, a la part nord de
Rubí, molt a prop del límit amb el
terme municipal de Terrassa.
Al llarg del seu recorregut
adquireix diversos noms, com sol
passar en altres cursos aqüífers
similars; de nord a sud parlem
en primer lloc de torrent de Can
Guilera, per passar a ser el torrent
de Can Roig, el de Sant Muç i,
finalment el de Can Ramoneda.
Pel que fa a la part baixa del
torrent, cal destacar alguns fets
interessants pel que fa a la història local que mostren com s’han
anat aprofitant les seves aigües
per motius agrícoles, industrials
i lúdics.
Al segle XVIII, concretament
el 1753, es va modificar el curs
d’aquest aqüífer per poder satisfer
les creixents necessitats d’aigua
de la població i poder regar els

Torrent de Can Ramoneda al seu pas per la zona de l’ermita de Sant Muç, a l’abril
d’aquest any. / Jordi Vilalta

horts que se situaven al costat
de la Riera. Fins aquell moment,
el torrent passava per darrere el
Castell (on ara és la via del tren)
i s’unia al de Can Xercavins. El
1753 s’obrí un nou curs envers
la Riera. Es va partir la sèquia
que conduïa les seves aigües al

molí del Castell i es va edificar el
pont-aqüeducte de Can Claverí,
costejat pels terraregants i altres
propietaris de la zona.
Més tard, el 1836, la Societat
Menard i Vall, impulsora de la
fàbrica de filats de seda que avui
en dia és el complex Escardívol,

construí la resclosa del Bullidor
per recollir les aigües del torrent
de Can Ramoneda i les de la Riera
i aprofitar-les per generar energia
per a la seva indústria (va crear les
anomenades ‘basses de la Seda’).
El torrent delimitava la zona
anomenada ‘dels horts de l’Illa’,
que anava fins al pont del carrer
de Cadmo.
També es va aprofitar l’aigua
del torrent per a la popular font
del Bullidor. Hi havia una mina
que començava al peu del pont
de la via, per on passa el camí que
va a Sant Muç, i que travessava
la Riera perpendicularment per
sobre d’una resclosa i a través
d’un tub. La conducció de l’aigua
va ser trencada amb la rierada del

1962. Posteriorment, van fer-li
una conducció per dur-la a l’altre
costat.
Més tard, la Comunitat de
Regants que gestionava els ‘horts
de l’Illa’, alimentats pel torrent, va
traspassar els seus drets a l’Ajuntament de Rubí i el 1970, quan es
va fer la piscina municipal, va ser
alimentada mitjançant un nou pou
fet al torrent que es comunicava
amb la mina de la qual hem parlat abans. Però aviat es va acabar
l’aigua, ja que, com hem dit, amb
la rierada havia desaparegut la
resclosa que hi havia al torrent una
mica més avall de Can Ramoneda
i que feia de dipòsit regulador de
la mina del Bullidor. El 1981 es va
desmuntar la instal·lació.

Error al Butlletí número 68
A l’article del darrer Butlletí del Grup de Col·laboradors del Museu
de Rubí-Centre d’Estudis Rubinencs (GCMR-CER) sobre els alcaldes Miquel Casanovas, Lluís Armengol i Luis Iglesias, escrit per
Eduard Puigventós, a la pàgina 4, nota 6, es diu erròniament que
Joan Vila era gendre de l’alcalde Casanovas, quan en realitat no era
així. Demanem disculpes a la família pel malentès.
GCMR-CER
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Ana M. Martínez: “Ha estat una de
les millors festes majors de la història”

L

a Festa Major de
Rubí ja ha acabat.
Després de cinc
dies amb prop de
dues-centes activitats, el Piromusical va posar el punt ﬁnal
als dies de gresca.
L’alcaldessa de Rubí, Ana
M. Martínez, considera que
la festa de Sant Pere d’aquest
any “ha estat una de les
millors festes majors de la
història, amb activitats de
qualitat arreu i participació
de tothom com mai”. La màxima responsable municipal
va destacar l’alta assistència
dels concerts a l’Escardívol.
La Nit Golfa, que va comptar
amb la participació d’Hombres G, Momo i Versión Impossible, va registrar, segons
el consistori, més de 17.000
espectadors. A Fangoria i Los
40, divendres, van calcular
una assistència de més de
15.000 persones i durant la
nit de dijous, amb Doctor
Prats, Sra. Tomasa i The
Killing Hits, més de 5.000
persones.
Segons les dades facilitades pel consistori, també va
tenir molt d’èxit, de nou, el
Holi Dolly, amb la presència
d’uns 9.000 participants.
Pel que fa als espectacles de
pagament, Carlos Baute va
reunir 900 persones, l’espectacle de l’Esbart va fregar el
miler i el concert de l’Obrador Coral, 700. Revólver va
congregar 500 persones i
Maria del Mar Bonet, gairebé

L’Escardívol es va omplir el divendres i el dissabte a la nit per seguir els concerts. / M.C.

400.
Martínez també destaca
la participació de l’espai de la
plaça Salvador Allende, amb
propostes lúdiques i musicals
per a joves o els concerts de
jazz a la plaça Anselm Clavé,
que han destacat per la seva
alta qualitat. També ha recordat les jornades de jazz a
l’Ateneu en format vermut i
espais com el Celler, que s’ha
consolidat com a espai de
circ. La màxima responsable
musical també va destacar les
activitats infantils, concentrades principalment a la rambla
del Ferrocarril.
Una festa per a tothom
La primera edil també ha
ressaltat que la festa ha volgut integrar tots els públics.

Amb aquest objectiu s’han
implementat mesures d’accessibilitat per garantir que
les persones amb diversitat
funcional poguessin gaudir
de les activitats programades, especialment en espais
multitudinaris com l’Escardívol. A més s’han promogut
propostes com la 10a Festa
de l’Esport Adaptat o la Jornada Esportiva de Bicicleta
Adaptada.
Sense incidents
Aquesta Festa Major s’ha
estrenat, a més, un dispositiu
especial a l’Escardívol per
donar resposta a possibles
casos d’agressions sexistes i
situacions de violència masclista. Durant les tres nits que
ha funcionat, només ha hagut

d’atendre dues persones que
haurien patit algun tipus
d’actitud violenta. La professional que atenia aquest punt,
però, també ha tingut ocasió
de fer una tasca divulgativa
entre els joves i les entitats
que gestionaven bars a l’Escardívol.
En general, ha estat una
Festa Major sense incidències remarcables on només
cal destacar la caiguda de
tres membres dels Castellers
de Rubí durant la diada de
dissabte. “Hem parlat amb
les persones afectades i estan totes bé”, ha conﬁrmat
l’alcaldessa.
Per últim, Martínez ha
volgut felicitar a tot l’equip
de Cultura per l’organització
de la Festa Major.

Mercat ‘vintage’ de Festa Major
Un any més, el mercat de
Festa Major s’ha instal·lat al
carrer Francesc Macià i l’avinguda de Barcelona. Com l’any
passat, els rubinencs han
trobat una ﬁra ‘vintage’ amb
productes de tot tipus: roba,
bijuteria, artesania, alimentació, etc.
La principal novetat
d’aquesta edició ha estat el
trasllat del taller i mostra
d’oﬁcis ﬁns al carrer Maximí
Fornés, amb la intenció de
donar-los més protagonisme.
També hi havia atraccions
sostenibles per als més petits
i un trenet de Festa Major.

Els tallers i la mostra d’oﬁcis es van instal·lar al carrer Maximí Fornés. / El Grup Fotogràﬁc ‘El Gra’
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El segon Holi Dolly Rubí Festival
omple l’Escardívol de colors i música

A la festa, es van fer quatre llançaments guiats de pols de colors. / Iban Coca

M

ilers de persones de totes edats, i
especialment
un públic molt familiar, van
aplegar-se divendres a la tarda
a l’Escardívol per gaudir del
segon Holi Dolly Festival,

una divertida festa on la pols
de colors i la música van ser
les protagonistes.
La proposta va ser un nou
èxit de públic, infants, joves,
no tan joves i moltes famílies
van gaudir amb els quatre
llançaments de la pols de

colors i van ballar al ritme de
la música i amb les actuacions
programades.
Els encarregats d’animar
la festa, que és una celebració
hindú i que simbolitza l’arribada de la primavera, van
ser els animadors Pep i Joan

Callau. La música va anar a
càrrec de Dj Albert González. També el grup de dansa
Progenyx, ﬁnalista al concurs
de televisió Got Talent, va
pujar a l’escenari, així com
membres de Nèmesis, una
acadèmia de ball urbà.

El públic va gaudir del festival de música i colors. / Iban Coca
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Revólver fa vibrar amb els seus
èxits d’ara i d’abans La Sala,
plena de ﬁdels seguidors

Milers de persones gaudeixen a l’Escardívol
del concert de pop electrònic de Fangoria
El Festival Los 40 fa ballar el públic amb els èxits musicals més actuals

A

laska i Nacho Canut, integrants
de Fangoria, van
pujar a l’escenari de l’Escardívol la nit de
divendres per oferir als seus
seguidors un gran espectacle
musical. I no van decebre el
multitudinari públic que es
va congregar a l’Escardívol,
com si de la Nit Golfa es
tractés.
El pop electrònic del
grup, acompanyat per dos
magnífics ballarins, es va

estendre per l’Escardívol,
on els assistents, de totes
les edats van ballar i van
corejar èxits del grup de
tots els temps com ‘Ni tu ni
nadie’, ‘Criticar por criticar’
i especialment la mítica ‘A
quién le importa’, coincidint
amb la celebració del Dia de
l’Orgull Gai. Tampoc no van
faltar temes del seu darrer
disc ‘Miscelania de canciones
para robòtica avanzada’, amb
cançons com ‘Espectacular’ i
altres temes.

L’estil rocker amb tocs nostàlgics de la banda va omplir el teatre
La Sala. / Localpres

Revólver, la banda liderada
per Carlos Goñi, va actuar
dijous de Festa Major al teatre municipal La Sala, on
va fer vibrar el públic amb
els seus èxits d’ara i d’abans.
Fidels seguidors del grup,
arribats no només de Rubí
sinó també de poblacions
com Sant Cugat, L’Hospitalet,
Parets o Sabadell van gairebé
omplir el teatre i van gaudir
amb una actuació, en la qual
la formació va repassar la
seva trajectòria amb temes

des dels orígens del grup ﬁns
avui dia.
El cantant madrileny va
presentar algunes de les cançons que conformen el seu
darrer disc ‘Capitol’, on la
formació recupera els sons i
les lletres de l’inici de Revólver, un estil rocker amb certs
tocs nostàlgics. No van faltar
alguns dels seus èxits de sempre que el públic va corejar.
L’actuació era una de les propostes del festival Rrandom
de la Festa Major 2017.

El grup Fangoria va ser el plat fort de la nit de divendres a l’Escardívol. / Iban Coca

L’Escardívol es va omplir durant el divendres a la nit pel concert
de Fangoria i el Festival Los 40. / Localpres

Festival Los 40
Menys multitudinari va ser
el festival de Los 40, tot i
que també va ser seguit per
milers de persones, principalment joves. L’emissora
musical va repassar alguns

dels grans èxits del moment,
amb els dj Adrià Ortega
i Neus González, i va fer
ballar els assistents al ritme
de cançons com les populars ‘Despacito’, ‘Súbeme la
ràdio’ o ‘Me enamoré’.

Doctor Prats i Sra. Tomasa, la primera nit a l’Escardívol
Prop d’unes 5.000 persones van participar durant la nit de
dijous en els concerts que van tenir lloc a l’Escardívol. L’actuació de The Killing Hits, que va substituir a última hora el
cantant Marcos Franz, va encetar la festa de la primera nit a
l’Escardívol. El grup rubinenc va oferir el seu repertori de
versions ‘rockeres’ de temes de múltiples estils.
Posteriorment, va arribar el plat fort de la nit, amb la banda
de Terrassa Doctor Prats, que van interpretar els temes del seu
darrer disc ‘Aham Sigah’. La jove banda va oferir un directe
molt festiu, ple de ritmes de rumba, funk i rock. Per tancar
la nit, a l’escenari va pujar la Sra. Tomasa, un grup barceloní
que fusiona ritmes llatins, rumba i electrònica, i que també van
oferir un espectacle amb molt de ritme.

La banda Doctor Prats va ser l’encarregada de posar els ritmes més
esbojarrats. / Localpres

Els rubinencs The Killing Hits van substituir a última hora, i amb molt
bona acollida, l’artista Marcos Franz. / El Grup Fotogràﬁc ‘El Gra’
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La Nit Golfa aplega més de
17.000 persones a l’Escardívol

La plaça Salvador Allende,
l’espai jove de la Festa Major,
s’ha consolidat durant els
dies de festa amb concerts
d’alt nivell i elevada assistència de públic. El dijous a la
nit el festival de grups locals
Barrakuda va oferir diverses
actuacions musicals, especialment notable va ser el
concert de Ninja Pastori, que

s’acomiaden dels escenaris,
i també el de Gran Pueblo,
tots dos grups locals.
L’endemà divendres va
ser el torn del Peacock electrònic, que va registrar alguns
problemes amb el so que van
obligar els organitzadors a
aturar l’activitat durant una
estona. Tot i això, els impulsors es van mostrar molt

satisfets per l’increment del
públic respecte a l’anterior
edició i la qualitat dels artistes.
Per últim, els concerts
de dissabte van ser els més
multitudinaris de l’espai.
Sobretot per l’actuació del
grup rubinenc La Gossa
d’Era, que va omplir la plaça
Salvador Allende.

Hombres G va repassar els seus èxits musicals en un multitudinari concert. / Iban Coca

L

a Nit Golfa de la
Festa Major, la
nit de dissabte,
va aplegar més de
17.000 persones a l’Escardívol, segons fonts municipals. Un multitudinari públic
de totes les edats disposatsa
ballar i a passar-s’ho d’allò
més bé en la nit més popular
de la festa gran de la nostra
ciutat.
El mític grup dels anys
80, Hombres G, plat fort de
la nit, va saltar a l’escenari
poc després de les 23 hores
preparat per repassar els seus
èxits davant milers de seguidors. Molts d’aquests van
reviure èpoques de joventut,
però molts altres eren nous
seguidors d’aquesta formació de pop-rock.
La banda liderada per
David Summers no va defraudar els seus fans i ja des
del primer moment, quan
anunciava el seu primer tema
‘Voy a pasármelo bien’, va
fer ballar i cantar el públic.

No van faltar èxits del grup
com ‘Venezia’, ‘Marta tiene
un marcapasos’ o l’esperat
‘Devuélveme a mi chica’.
La nit va seguir amb el
concert de Momo, formació
considerada com a millor
banda de tribut a Queen,
avalada pel mateix Brian
May, integrant de la formació britànica. El públic va
gaudir amb els millors temes
de Queen com ‘Don’t stop
me now’, ‘We will rock you’,

‘Another one bites the dust’,
o ‘The show must go on’.
Finalment, Versión Imposible va ser la formació
que va tancar la Nit Golfa
amb un concert de versions
de cançons molt diverses,
com temes de Fito o de
Shakira, i que va fer ballar
el públic que continuava
a l’Escardívol. La nit va
ﬁnalitzar a les 6 de la matinada amb la tradicional
xocolatada.

Versión Imposible va fer ballar el públic amb les seves versions de
temes molt coneguts. / El Grup Fotogràﬁc ‘El Gra’

La Gossa d’Era va fer vibrar la plaça Salvador Allende. / El Grup Fotogràﬁc ‘El Gra’

Maria del Mar Bonet repassa 50 anys
sobre els escenaris al teatre La Sala
Gairebé unes 400 persones
van assistir diumenge al vespre al teatre municipal La
Sala per seguir en directe
l’espectacle musical de Maria
del Mar Bonet, una de les
cantautores més destacades
de la música en català de
les darreres dècades. De fet,
l’artista mallorquina va oferir
un recital que contenia la seva
trajectòria durant 50 anys
sobre els escenaris.
Cançons mítiques de Bonet com ‘l’Àguila Negra’,
‘Què volen aquesta gent?’ o
‘La Balanguera’ es van intercalar amb algunes cançons
del seu darrer disc, ‘Ultramar’, gravat a Cuba.
L’espectacle de Maria
del Mar Bonet va servir per

La cantautora mallorquina, durant l’actuació a La Sala / Localpres

tancar el Rubí Random Music
Festival, que va portar durant
els dies de Festa Major a la

ciutat artistes com Fangoria,
Hombres G, Doctor Prats o
Carlos Baute.
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Una dotzena de colles, en
la XXIV Trobada de Gegants
per la festa gran de la ciutat
Gegants, gegantons i capgrossos van prendre aquest
diumenge al matí el centre de
la ciutat, fent les delícies del
públic que gaudia de l’últim
dia de la Festa Major i molt
especialment dels més petits.
Va ser en el marc de la XXIV
Trobada de Gegants de Festa
Major, organitzada com és
tradicional per la Colla de
Geganters de Rubí.
Enguany, la trobada va
comptar amb la participació
de les colles de Badalona,
Capçanes, Montornès del
Vallès, Piera, Sabadell-Gràcia i
Vacarisses, així com les colles
locals del Club Natació Rubí,
de l’escola Ca n’Alzamora,
del Pinar i de l’escola Teresa
Altet i els Geganters de Rubí,
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amﬁtrions de la trobada.
L’activitat va arrencar a
les 9 hores amb la plantada
de gegants a la plaça Pere
Aguilera, des d’on es va iniciar una passejada pels carrers
de la ciutat que va ﬁnalitzar
passat al migdia a la plaça del
Doctor Guardiet. En aquest
espai, van tenir lloc els habituals parlaments i els esperats
balls de gegants. Amb el
lliurament de recordatoris i el
ball conjunt es va posar punt
ﬁnal a la Trobada gegantera
d’enguany.
Cal recordar que en aquesta Festa Major els gegants de
Rubí, en Roc i la Paula, han
estrenat vestits, realitzats per
Maria Carbonell, Rosa M.
Cañameras i Oriol Amorós.

L’Esbart aposta per les danses més
tradicionals en l’espectacle de Festa Major

U

na de les cites
més emblemàtiques del calendari dels membres de l’Esbart Dansaire de
Rubí és l’espectacle que cada
any ofereixen als rubinencs
en el marc de la Festa Major.
Enguany, l’entitat va apostar
per les danses més tradicionals com les Araneses, la
Bolangera o les Seguidilles.
Una tornada als orígens que
va captivar els centenars de
rubinencs que es van aplegar
dijous passat a la nit a l’amﬁteatre del Castell.
Amb la música en directe de la cobla Principal
del Llobregat, dirigida per
Jordi Núñez, l’espectacle va
ser llargament aplaudit pels
assistents. Un dels moments,
com és habitual, més aplaudits va arribar a la segona

La primera part de l’espectacle va estar dedicada a les danses tradicionals. / El Grup Fotogràﬁc ‘El Gra’

part de l’actuació, amb el ball
de Gitanes de Rubí. Al ﬁnal

de l’actuació, l’entitat va homenatjar M. Àngels Moreno,

pels seus 25 anys col·laborant
amb l’Esbart.

Nova ballada multitudinària de Gitanes
al carrer el dissabte a l’Escardívol

Els Gegants de Rubí, a la trobada gegantera. / Localpres

La XXXV Ballada de Gitanes al carrer,
organitzada per l’Esbart Dansaire de
Rubí, va tornar a ser una de les activitats més multitudinàries de la Festa
Major de la nostra ciutat. Centenars
de persones de totes les edats, agrupats
en les diferents colles participants en
l’activitat, van sortir dissabte a la tarda
des de la rambla del Ferrocarril en una
lluïda cercavila que va ﬁnalitzar a l’Escardívol, escenari de la ballada.
Malgrat que el cel cobert amenaçava amb pluja, l’activitat es va poder desenvolupar sense problemes. Enguany,
coincidint amb la ballada de Gitanes,
l’Esbart Dansaire afrontava un altre
compromís, l’estrena de l’espectacle
‘Cants i danses del Llibre Vermell de
Montserrat’, que va posar en escena
el mateix dissabte a la catedral de la
Seu d’Urgell, en el marc del Festival de
Música Antiga dels Pirineus.

L’Escardívol es va omplir de dansaires i de públic per les Gitanes al carrer. / Localpres
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Els diables omplen de foc
els carrers de la ciutat

A

l so dels tambors, les set colles de diables
que van participar en el Correfoc, van
oferir un espectacle ple de
llums i soroll. Les forques
i les bèsties de foc van ser
les grans protagonistes de
l’activitat, organitzada pels
Diables de Rubí.
El pont de Sant Joan va
ser el punt inicial de la festa

del foc i allà es va congregar
un públic nombrós per seguir
la posada en escena de les
diferents entitats que hi participaven, els Diables de Rubí,
els Diables de Riera de Rubí,
Rubeo Diablorum i les colles
convidades, els Diables de
Castellbisbal, els Diables de
Sant Hilari Sacalm, la Colla
de Drac i els Diables de Moja
i els Dimonis dels Trons de
la Granadella.

Construccions humanes
de 6 a la Diada Castellera
de la Festa Major

Els castellers de Rubi, durant l’actuació. / J.A. Montoya

Els castells de 6 van ser els
protagonistes de la Diada
Castellera de Festa Major,
una trobada que va comptar
amb els Carallots de Sant
Vicenç dels Horts i amb la
colla de les Gavarres com a
convidades.
La trobada, que va tenir
lloc dissabte a la tarda a la
plaça Pere Aguilera, va arrencar amb els pilars d’inici
de les tres colles, les dues
convidades i l’amﬁtriona, els
Castellers de Rubí, organitzadora de la Diada.
Durant l’actuació, els
Carallots de Sant Vicenç van
oferir al públic un 2 de 6,
un 3 de 6 i un 3 de 7, única
construcció de més de sis.
Per la seva banda, la colla de
Les Gavarres van fer un 4
de 6 i un 3 de 6, mentre que

Castellers de Rubí va oferir
un 3 de 6, un intent de 3 de
6 amb agulla i va aconseguir
carregar una torre.
Precisament, en fer llenya
la torre, tres nenes van rebre
alguns cops i van haver de ser
ateses pels serveis d’emergències, que, per precaució i seguint les directrius d’aquests
casos, les van traslladar a un
centre sanitari. Segons han
confirmat des de la colla
local, les lesions van ser lleus
i es recuperen sense complicacions. De fet, diumenge
van continuar gaudint de la
Festa Major.
L’alcaldessa de la ciutat,
Ana M. Martínez, va seguir
l’acte des del balcó del consistori acompanyada d’altres
regidors i membres de grups
polítics de Rubí.

Les set colles van arrencar el Correfoc de forma
espectacular i van continuar
amb el ball de diables pels
carrers del centre de la ciutat, omplint de música i foc
la distància que els separava
ﬁns a la plaça Nova Estació.
Allà, les colles van tancar el
Correfoc cremant tota la pirotècnia, oferint un ﬁnal amb
una encesa col·lectiva.

Les forques i les bèsties de foc van ser protagonistes de l’activitat. / Marta Cabrera
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La Fotografia Viva de la Festa Major Locos Express i Rubicop, els guanyadors
rendeix homenatge a Ignasi Marroyo de la 13a Baixada d’Andròmines

E

l Grup Fotogràfic
‘El Gra’ ha viscut la Festa Major d’enguany de
manera molt especial, ja que
divendres al matí coneixien la
mort del fotògraf rubinenc
Ignasi Marroyo, un dels fundadors de l’entitat. Per això,
en un improvisat però emotiu
homenatge, una imatge de
Marroyo va presidir cadascuna
de les exposicions de la Fotografia Viva de la Festa Major.
En la imatge, s’hi podia llegir
‘En record del nostre mestre i
amic Ignasi Marroyo’.
La Fotografia Viva, ubicada a l’Antiga Estació, va
permetre que els rubinencs i
rubinenques repassessin una
selecció de les millors imatges
de la festa del dia anterior.
Diumenge vinent, s’exposaran
totes les fotografies de 12 a
21 hores en aquesta mateixa
ubicació.
Gimcana de Festa Major
D’altra banda, ‘El Gra’ també va organitzar dissabte la
tradicional Gimcana de Festa
Major, a la qual s’hi van apuntar
una vintena de persones, entre

L

a 13a Baixada
d’Andròmines,
organitzada per
l’Agrupament
Escolta Guspira, va ser de
nou una de les activitats més
divertides de la Festa Major.
Grans i petits van desafiar la
calor i es van aplegar al Camí
de Sant Muç per gaudir de
la baixada d’aquests vehicles
sense motor que any rere any
posen a prova l’enginy i l’ori-

a mínim tres rodes.
Pel que fa als premis,
hi va haver tres per a les
andròmines més ràpides,
que van ser la locomotora
Locos Express, seguit de
Fórmula P i d’Androminator. Respecte al vehicle més
original, el guanyador va ser
Rubicop, un helicòpter, un
vehicle capitanejat per un
jove conductor uniformat
per l’ocasió.

La plaça de l’Antiga Estació va acollir la Fotografia Viva. / M.C.

adults i infants. Malgrat que la
participació s’havia obert enguany a imatges amb el mòbil,
aquesta no s’ha incrementat.
Els participants van haver de
resoldre deu proves entorn les
escoles de Rubí. Les imatges
obtingudes es valoraran per un
jurat i a la tardor es donaran a
conèixer els premiats.
Photocall
Sí que va tenir molta partici-

pació el Photocall de Festa
Major, una proposta nova
d’El Gra per la festa gran.
Van ser molts els rubinencs
que van posar en el photocall
de Loren Rovira, fotògraf
especialista en fotografia
nocturna i ‘lighpainting’, que
va aconseguir unes originals
imatges. Aquestes es podran
descarregar des de la web
d’El Gra en els pròxims
dies.

El Ball de l’Envelat omple la plaça
Doctor Guardiet el divendres a la nit
L’orquestra Principal de la
Bisbal va fer moure l’esquelet
als centenars de persones
que es van apropar a la plaça
Doctor Guardiet el divendres
a la nit. Com és habitual, el
Ball de l’Envelat va comptar

ginalitat dels rubinencs.
Com sempre, la cita no va
defraudar i el públic s’ho va
passar d’allò més bé amb les
peripècies de la mitja dotzena
de vehicles participants i dels
seus conductors. Cal recordar
que les andròmines no poden
tenir cap sistema propulsor
i que han d’estar realitzades
amb material reciclat. Cada
vehicle ha de tenir obligatòriament direcció, frens i com

amb una elevada assistència,
especialment d’adults i gent
gran.
L’orquestra va oferir
cançons actuals i els èxits
de sempre i eren múltiples
les parelles que ballaven al

centre de la plaça al so dels
instruments de la Principal
de la Bisbal, l’encarregada
de posar la música. El Ball
de l’Envelat, organitzat pel
Foment de la Sardana, va
acabar a la matinada.

El divendres a la nit la plaça Doctor Guardiet es va omplir amb el Ball de l’Envelat. / M.C.

Mitja dotzena de vehicles van participar en l’activitat. / El Grup Fotogràfic ‘El Gra’

Activitats infantils per a tots els gustos
Durant els cinc dies de Festa
Major, han estat diverses
les activitats programades
per tal d’oferir activitats
lúdiques als infants de la
ciutat.
Una de les atraccions
més esperades pels infants
van ser els inflables, que es
van ubicar a la rambla del
Ferrocarril, un espai on es
van oferir diverses activitats
per als nens. Tot i que hi va
haver menys inflables que
altres anys, els més petits
s’ho van passar especialment
bé, sobretot el divendres,
que van estar durant tot el
dia en funcionament.
A la rambla, també hi
va haver jocs tradicionals i
un espectacle musical de la
companyia Xiula el dijous.
Altres activitats que van
destacar, van ser l’Hora del
conte, el dijous a la plaça
Catalunya, i el ball golfo, a
càrrec de Xip i Xap, en el
mateix espai el dissabte.
Com sempre, el dia de
Sant Pere es va instal·lar
al carrer Maximí Fornés la
catifa de Sant Pere perquè
tots els nens poguessin pintar i al matí hi va haver una
gimcana d’aigua.

Inflables a la rambla del Ferrocarril. / El Grup Fotogràfic ‘El Gra’

Infants ballant en el Ball Golfo. / El Grup Fotogràfic ‘El Gra’

Una altra de les activitats tradicionals de la Festa
Major va ser el Torneig de
bombardes, que va tenir lloc

el diumenge a la tarda al parc
de la Pau i la Natura, un acte
lúdic que va organitzar el
CE L’Eixam.
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L’Obrador Coral i el grup Tons
& Sons fan vibrar l’amﬁteatre del
Castell amb el millor Gospel

L

’Amfiteatre del
Castell va viure el
passat dissabte a
la nit una sessió
especial de Gospel a la fresca
organitzada per l’Obrador
Coral de Rubí, com a prèvia
a la nit Golfa de Festa Major.
L’Obrador Coral amb la seva
banda i el grup convidat Tons
& Sons de Terrassa van ser els
protagonistes de la vetllada,
oferint un repertori dels temes gospel més famosos.
L’actuació musical, dirigida per Carles Massó, va incloure cançons tan populars
com ‘Lean on me’, ‘Joyful
Joyful’, ‘Lord you are good’
o ‘Down by the riverside’,
entre d’altres. Durant gairebé
dues hores, el públic rubinenc
va gaudir d’un espectacle ple
d’emoció, energia i molt de

ritme, amb melodies religioses més pausades i altres
cançons de ritme més intens
gràcies a l’acompanyament de
la banda amb el teclat, guitarres, el baix i la bateria.
El concert es va dividir en
tres parts: una primera amb
dues cançons de l’Obrador
Coral en solitari, seguida de
la presentació de Tons &
Sons davant els espectadors
de l’amﬁteatre amb tres cançons més i, ﬁnalment, els dos
grups corals van compartir
l’escenari per interpretar
diversos temes.
El director de la coral
Tons & Sons va expressar la
seva satisfacció per poder actuar com a grup per primera
vegada a Rubí i en un escenari
tan especial com l’amﬁteatre del Castell. L’agrupació

Gran participació en el
Concurs de colles sardanistes
celebrat per Festa Major

El certamen va tenir lloc a la rambla del Ferrocarril el dissabte a la
nit. / El Grup Fotogràﬁc ‘El Gra’

El 32è Concurs de colles
sardanistes de Festa Major,
que organitza l’Escola de Sardanes Flor de Neu, va aplegar
dissabte a la nit a la rambla del
Ferrocarril 23 colles d’arreu
del territori. D’aquestes, deu
participaven en el Concurs
Territorial de Barcelona, en
categories adulta i juvenil i la
resta eren lliures.
La Cobla Sabadell va
ser l’encarregada de posar
la música al concurs, que va
consistir en quatre peces i la
sardana revessa. Cal destacar
el bon paper de les colles de
Flor de Neu en el certamen.
Quitxalla Galzeran (alevins)
va quedar en primera posició
en modalitat lliure, tal com
també va fer Petits Galzeran
(infantils), en la seva categoria.

Pel que fa a la colla juvenil, Brots Galzeran, va ser
quarta en el Campionat Territorial de Barcelona. Totes les
colles guanyadores van rebre
una placa commemorativa
i una coca de fruita com a
obsequi. Des de Flor de Neu,
han valorat positivament el
certamen, però han lamentat
l’absència de l’alcaldessa i
també que no hi hagués cap
regidor de l’Ajuntament.
Pel que fa al que resta de
la temporada, Brots Galzeran
es desplaçarà aquest cap de
setmana a Vic, mentre que
Petits Galzeran anirà el 15 de
juliol a Vilanova i la Geltrú.
Finalment, totes les colles
viatjaran a Ceret per participar en el concurs d’aquesta
localitat francesa abans del
descans de l’estiu.

egarenca està formada per
una quarantena de músics i
entre ells 10 solistes, amb una
trajectòria de 14 anys girant
per escenaris d’arreu de Catalunya i França. El 2013, van
guanyar popularitat gràcies
a la seva participació en el
concurs musical ‘Oh Happy
Day’ de TV3, on van quedar
cinquens. / L. López

L’espectacle va fer gaudir el públic amb els millors sons del gospel. / Lara López
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Els centres regionals llueixen el
seu folklore durant la Festa Major

L

a música i les danses dels centres
regionals de Rubí han tingut, com
és habitual, el seu propi espai en la
Festa Major de la ciutat. Dissabte,
va ser el torn de la Coordinadora d’Entitats
Andaluses de Rubí (CECAR) que va oferir a
l’escenari de la plaça Doctor Guardiet el seu
tradicional festival.
Durant més de quatre hores, diferents grups
de ball i cant van desﬁlar per l’escenari oferint al
nombrós públic assistent una mostra del folklore
andalús. Aromas del Sur, de l’AV Ca n’Oriol, un
grup de ball de la Casa de Andalucía, i els cors
de l’Asociación Rociera i de la Peña Calixto
Sánchez van ser algunes de les actuacions que
es van oferir. El festival va estar presentat per
la cantant Loli Reyes, qui també va interpretar
alguns dels seus temes de cobla. L’actuació del
grup rubinenc Cosecha, de ﬂamenc fusió, va ser
l’encarregat de posar el punt ﬁnal al festival, ja
tocada la mitjanit.
Diumenge va ser el torn del Centro Aragonés, de la Irmandade Galega i de la Unión Extremeña. Els grups de música i dansa d’aquestes
entitats van desﬁlar per l’escenari de la rambla
del Ferrocarril. Les jotes dels aragonesos i les
jotes extremenyes van obrir una actuació que va
cloure amb el folklore gallec. A la mitja part, la
Unión Extremeña va oferir el popular gaspatxo
de Festa Major.

La plaça Doctor Guardiet va acollir dissabte a la tarda el festival de la
Coordinadora de Entidades Andaluzas de Rubí. / Localpres

Abans de l’actuació, la Irmandade Galega de Rubí va desﬁlar pels carrers
del centre. / El Grup Fotogràﬁc ‘El Gra’

El Centro Aragonés va oferir un espectacle de ball i cant amb la jota aragonesa com a protagonista. / Localpres

La Unión Extremeña va mostrar algunes jotes típiques de la regió d’Extremadura. / Localpres

FESTA MAJOR 2017

Divendres, 7 de juliol de 2017

El Piromusical tanca
els actes de Festa Major

C

om és tradicional, el Piromusical va posar diumenge a la nit el
punt ﬁnal a la Festa Major
d’enguany, on els rubinencs i
rubinenques han pogut gaudir de més de dues-centes activitats per a públics de totes
les edats durant els cinc dies
que ha durat la festa. Milers
de persones es van situar a
l’Escardívol i al seu entorn
buscant el millor lloc per
seguir en directe l’espectacle
de cloenda de la festa, que va
tornar a meravellar.
En aquesta ocasió, a
més de sonar les cançons
de grups que han actuat a la
Festa Major, com Hombres
G, Fangoria o Doctor Prats,
també es van poder escoltar
músiques relacionades amb
el 25è aniversari de la celebració dels Jocs Olímpics
de Barcelona. A més, com

El Piromusical va ser seguit per milers de ciutadans. / Localpres

és habitual, es van tornar
a repartir entre el públic
bengales per fer participar
els assistents en l’espectacle,
que ha tornat a rebre elogis

dels espectadors. Enguany, a
causa del material pirotècnic,
es va haver de sufocar un
petit incendi en un marge
de la Riera.

L’espectacle de focs i música ha recordat els 25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona. / Localpres
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Alta qualitat dels concerts de blues
i dels vermuts musicals de jazz

L

es XVI Jornades
de Jazz a l’Ateneu
van arrencar amb
una meravellosa
actuació de Gwen Perry i
Michele Faber a l’hora del
vermut. I és que en aquesta
ocasió, la majoria de concerts
de jazz organitzats per l’Associació Jazz Rubí van apostar
per aquest format, que es va
fer a la part del darrere dels
jardins de l’Ateneu.
Només l’actuació d’Alba
Pujals Jazz Quintet es va
fer a la nit, concretament el
divendres. Les jornades, que
han complert 16 anys, es van
cloure amb una jam session
en la qual van participar una
dotzena de músics rubinencs
i egarencs.
Pel que fa als concerts
de blues que van tenir lloc
durant la festa a la plaça Anselm Clavé, també van ser un
èxit i van destacar per la seva
gran qualitat. Van ser gairebé una desena d’actuacions
musicals, algunes en format
vermut musical, i altres durant la tarda i la nit: Reponís,
La Penúltima, Muddy Wine,
Toi & Moi, Strix & Stones i

La Societat de Blues va organitzar diversos concerts. / J.A. Montoya

Concert de les Jornades de Jazz. / El Grup Fotogràﬁc ‘El Gra’

The Clippers, entre altres, van
agradar molt el públic, que en

algunes ocasions es va mostrar molt participatiu.
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ESPECIAL MOTOR
Nou Peugeot 2008

CONFORT: El Peugeot 2008
presenta modificacions respecte del seu predecessor.
Es tracta d’un vehicle que
s’emmarca en la categoria
SUV, que es caracteritza per la
seva versatilitat i que s’adapta
a tot tipus de circulació, tant
urbana, com interurbana o
muntanya. A nivell de disseny
exterior, destaquen les línies
definides, elegants i a la vegada esportives, que atorguen un
gran dinamisme i caràcter. En
aquest sentit, mereix menció
a part, a la part davantera, els
fars, que aporten una mirada
felina. A l’interior, l’habitacle
es caracteritza pels acabats
de primera qualitat i l’equipament tecnològic, amb la
incorporació dels ginys més
novedosos. La modularitat i
la capacitat del maleter (de

400 a 1.400 litres) són altres
de les qualitats d’aquest SUV
compacte.
MOTOR: El Peugeot 2008 ofereix cinc motors, tres a benzina
i dos dièsel. En benzina hi ha
el 82 cavalls (169 km/h i 4,9
litres), el 110 cv (191 km/h i 4,4
l) i el 130 cavalls (200 km/h i
4,8 l). En dièsel, les opcions són
el 100 cavalls (180 km/h i 3,7

litres) i el 120 cv (192 km/h i
3,7 litres).
SEGURETAT: El nou Peugeot
compta amb una estructura
de carrosseria ultralleugera
pensada per a xuclar al màxim
l’energia resultant d’un eventual impacte. Aquesta circumstància fa que es minimitzin
les conseqüències tant per a
passatgers, vehicles i també

persones impactades. Pel que
fa als coixins de seguretat,
el Peugeot 2008 n’equipa un
total de 6 de sèrie, 2 davanters,
2 de laterals i 2 de cortina. El
sistema d’il·luminació també
és òptim, amb la utilització
d’un element que il·lumina
l’interior de la corba quan la
velocitat de conducció és inferior als 40 km/h. El vehicle està
equipat també amb sistema
ESP de control d’estabilitat,
que inclou funcions d’antipatinada, control dinàmic
d’estabilitat, assistent a la
frenada d’urgència i repartidor
electrònic de frenada. S’hi afegeix la tecnologia Active City
Brake, de frenada automàtica
en casos de risc de col·lisió en
zona urbana.
Per AMIC - Redacció

ESPECIAL MOTOR

Citroën C1 el más
pequeño de la gama
Un diseño optimista, personalidad simpática y estilo
dinámico, el Citroën C1 se
reafirma con su silueta enérgica y capta la atención al
primer vistazo. Para reforzar
su look de urbano moderno,
dispone de serie en los acabados City Edition y Airscape
Shine, de llantas de aleación
de 15’’ grises.
FIRMA LUMINOSA
El Citroën C1 atrae la atención inscribiéndose al mismo
tiempo en la familia de los
nuevos Citroën adoptando las
luces diurnas de LED. Verdadera firma luminosa, sus luces
de diseño vertical seducen y
acentúan su mirada risueña.
Refuerzan indudablemente
el carácter tecnológico del
Nuevo Citroën C1.
CONTRASTE Y COLOR
El Nuevo Citroën C1 juega
igualmente la carta del color
con sus 6 colores disponibles,
desde el Pacific Green al Rojo
Scarlet.
AIRSCAPE: AL AIRE LIBRE
El Citroën C1 se desvela en la
ciudad con su versión descapotable: Airscape, disponible
en 3 y 5 puertas. Su techo en
tela suave deslizante, con
unas dimensiones excepcionales (800mm x 760mm)
es simple de utilización y se
maneja eléctricamente. La

versión Airscape del Nuevo
Citroën C1 adopta, también,
el efecto bitono con tres
colores disponibles: Rojo
Sunrise, Negro y Azul para
ofrecer unas combinaciones
coloreadas y optimistas.
COLOR INTERIOR
Fresco y jovial, el Citroën
C1 lo es tanto en el exterior como en el interior.
Su salpicadero depurado se
dibuja con atractivos toques
de color que dan color a
la fachada multimedia, los
embellecedores de los aireadores y la base de la palanca
de cambios.
Del habitáculo se desprende un ambiente alegre
y abiertamente optimista
con guarnecidos de colores
vivos.
El Nuevo Citroën C1 tiene
una ergonomía pensada para
facilitar el uso diario con
un maletero de 196 litros
práctico y accesible gracias
a que su bandeja trasera se
escamotea al abrir el portón.
Su volumen de maletero alcanza los 780 litros una vez
que los asientos traseros han
sido abatidos.
Dispone también de equipamientos especialmente
pensados para el bienestar
interior.
¿MALETERO? ¡HASTA 780
LITROS!
Su volumen de maletero alcanza los 780 litros una
vez que los asientos
traseros han sido
abatidos.

Dispone también de equipamientos especialmente
pensados para el bienestar
interior con:
· Una climatización automática.
· Un reglaje en altura del
asientos del conductor.
· Numerosos huecos portaobjetos.
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Tres consells per comprar un
bon aparell d’aire condicionat
1. Tipus d’aparells
L’elecció del tipus d’aparell
dependrà tant de la superfície a refrigerar, com de les
possibilitats d’instal·lació
o les econòmiques. Hi ha
diversos sistemes: portàtils,
unitats de ﬁnestra, de paret
(tipus split), centralitzats…
• Els portàtils són els
més econòmics, no requereixen instal·lació i es poden
portar a qualsevol lloc. Això
si, la seva capacitat de refrigeració és menor.
• Els de ﬁnestra són cada
vegada menys utilitzats ja
que la seva aparença enlletgeix l’habitació. La seva
instal·lació és senzilla ja que
consten d’una única unitat.
• Els de tipus split són
els més habituals. Consten

d’una unitat interior i una altra exterior, per la qual cosa
requereixen instal·lació.
Encara que el més normal
és que cada sistema serveixi
per refrigerar una habitació,
existeixen els sistemes multisplit, en els quals només
una unitat exterior és capaç
d’alimentar diverses unitats
interiors.
• Els centralitzats són
els que amb una unitat exterior de gran potència són
capaços de refrigerar grans
instal·lacions. L’aire es mou
a través de canonades a les
diferents habitacions. Pel
seu cost i manteniment,
solen instal·lar-se en edificis d’habitatges de nova
construcció en els quals es fa
la instal·lació de canonades

encastades, bé en edificis
d’oﬁcines o industrials.
2. Quines qualitats ha de
tenir?
Hi ha certes condicions
mínimes que hem d’exigir
a qualsevol sistema d’aire
condicionat. Que tingui un
termòstat regulable; que
incorpori com a mínim dues
velocitats de ventilador;
que les reixetes difusores es
puguin ajustar; que es pari el
ventilador quan la unitat no
refredi; que els ﬁltres siguin
fàcils d’extreure i netejar,
etc. A més, si patim alguna
al·lèrgia, que tingui filtre
electrostàtic.
3. Potència adequada
Haurem de triar un apa-

rell que tingui la potència
necessària per refrigerar
l’estança en la qual ho installem. La potència es calcula
en BUT/h (British Thermal
Units per hora) o en frigories i dependrà del volum de
l’estança (en metres cúbics),
de les quantitat de ﬁnestres,
de l’orientació, de les hores
en les quals li toca el sol,
del seu aïllament, de quantes
persones estiguin habitualment, etc. Per exemple, per a
una estança d’uns 20 metres
quadrats, amb una altura de
sostre d’uns 2,5 metres (el
que suposaria uns 37 metres
cúbics), serien necessàries
unes 8.000 BTU/h (unes
2.000 frigories), equivalent
a una potència d’uns 3,5
quilowatts.

ESPECIAL LLAR

Anuncia’t
en aquesta
secció
Truca’ns al
93 588 46 14

Llar, dolça llar
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GUÀRDIES NOCTURNES

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

JULIOL 2017

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

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

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

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
GIBERT - 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

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

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
PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2
BATALLÉ - 93 699 04 30
Pg. Francesc Macià, 23
ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2
PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13

FARMÀCIES OBERTES TOTS ELS DIES DE L’ANY
Farmàcia Kronos: obert de 9 a 22 tots els dies de l’any
Farmàcia Xapellí: obert de 9 a 21 tots els dies de l’any
FARMÀCIA

ADREÇA

UBICACIÓ

TELÈFON

BARADAD

Av. Barcelona, 55

Prop Estació

93 699 09 53

BATALLÉ

Francesc Macià, 23

Carrer Major

93 699 04 30

BATLLORI

Milà i Fontanals, 5

Davant Floristeria Martinez

93 699 03 88

BLANCA

Ntra Sra de Lourdes, 73

Zona Can Oriol

93 699 55 08

CALSINA

Ntra Sra de Lourdes, 35

Zona Can Oriol

93 699 22 81

CONDAL

Calderon de la Barca, 11

Mercadona-Biblioteca nova

93 699 87 09

CUYÀS

Milà i Fontanals, 43

Avinguda Estatut

93 269 51 03

ESPERT

Francesc Macià, 86

Zona Casino Espanyol

93 699 13 43

FARELL

Sant Jordi, 25

Zona Serreta

93 699 02 91

GARCIA

Segovia, 1

Zona Alta Can Oriol

93 697 49 42

GIBERT

Torres Oriol, 4

Zona Col legi Maristas

93 699 68 99

HIDALGO-MOSCARDÓ Sabadell, 79

Zona Serreta

93 697 36 40

KRONOS

Passatge Cronos, 9-11

Zona Rubí 2000

93 586 06 26

ORIOL

Safir, 28

Zona Can Fatjó

93 699 43 98

PARRILLA

Xercavins, 2

Zona Església Sant Pere

93 699 13 05

LOZANO

Passeig les Torres

Zona Les Torres

93 699 10 72

PIERA

Plaça Josep Sapés, 4

Zona Sant Jordi Parc

93 697 71 63

PONT

Magí Ramentol, 7

Zona Mercat Municipal

93 697 34 56

PROGRÉS

Verge de Fàtima, 13

Davant Congelats La Sirena

93 697 79 93

RUIZ

Ctra Sabadell, 95

Zona Nord

93 699 50 12

SANSI

Ctra De Terrassa, 16-18

Zona Centre

93 697 62 73

XAPELLI

Victor Català, 22

Les Torres

93 588 07 08

SALUT I BELLESA
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Por a l’abandonament:
Com gestionar-la?

La por a l’abandonament és
un hàndicap per a moltes
persones a l’hora de tenir
una relació sana.
Aferrar-se amb angoixa
a una altra persona n’és el
símptoma principal.
Tot i que aquesta persona potser ja no ens aporti
res, no ens vulgui o ﬁns i
tot ens maltracti, no podem
considerar que se’n vagi
de la nostra vida. Moltes
persones no saben quin és
el motiu pel qual viuen les
seves relacions personals
amb ansietat davant la separació, ja sigui temporal o
deﬁnitiva. En molts casos,
es deu a diﬁcultats en el lligam afectiu en la infància.
L’afecció és un instint
bàsic de supervivència que
ens lliga a altres éssers
humans. Els nostres pares
són en essència els responsables d’ajudar-nos a
gestionar-lo i a interpretar
les emocions que genera,
però les nostres experièn-

cies vitals també marquen
com viurem els nostres
sentiments.
Quan aquesta ansietat
no s’ha pogut integrar adequadament, incideix en les
nostres futures relacions:
de parella, d’amistat, amb

els ﬁlls...
Mai no es tard per fernos conscients d’aquestes
pors i demanar ajut per
aprendre a gestionar-les i
així millorar el nostre benestar emocional i la relació
amb aquells que estimem.

Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga d’adults.
Col.legiada 16.572
KANTOR. Espai
d’Atenció Psicològica
Llobateras 6 – Local 1
Tel. 93 588 21 53
Mb. 644 008 701
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LLOGUER I VENDA
SE TRASPASA BAR totalmente
equipado en Rubí con licencia

para empezar de inmediato.
639.960.234

OFERTES I DEMANDES
SE OFRECE CHICA de 27 años
con experiencia y referencias
para limpieza o cuidado de

personas mayores. Disponibilidad Inmediata 631.779.315

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08

MASCOTES

Divendres, 7 de juliol de 2017

Abandonados en
una caja precintada

Así es como fueron encontrados Toi y Totoro, en una caja
precintada, en el aparcamiento del ediﬁcio I+D, sin opción
alguna más que alguien se
topara con ella y surgiera la
curiosidad de ver que albergaba su interior. Pero la fortuna de que la caja estuviera
próxima a un vehículo hizo
que el propietario de éste,
probablemente pensando de
que se trataba de un paquete
olvidado, quisiera ver de qué
se trataba. Era una caja pesada, de unos 10 kg aproximadamente, y allí estaban ellos,
en su interior, aterrados, sin
entender nada. Gracias a
la rápida actuación de este
ciudadano, que no reparó en
llevárselos a su casa y desde
allí pedir ayuda a Rodamons
de Rubí, Toi y Totoro se van
recuperando de ese episodio
de abandono.
Toi y Totoro han ido ganando conﬁanza poco a poco,
dejando atrás una vida an-

Les mascotes

de Rubí
Vols
que la teva
mascota
aparegui
al Diari
de Rubí?

Envia’ns una fotograﬁa
amb una breu descripció a:

diariderubi
@diariderubi.cat

terior que desconocemos.
Son dos hermosos siameses
adultos, jóvenes y probablemente hayan crecido juntos
por lo que buscamos para
ellos un hogar donde ambos
puedan dar inicio a una nueva
vida juntos.
Si quieres conocer a Toi
y Totoro, ponte en contacto
con Rodamons de Rubí de
lunes a viernes de 18 a 20
horas al teléfono 639 679 777
o bien a través de email, web
o Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/rodamonsderubi
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AGENDA
································································
DIVENDRES - 7 de juliol

-Regidores i regidors del canvi
Taula rodona amb Puri González, Julio Rua, Sandra
Daza i David Clarà. A les 18h al Rubí Forma (rblta.
Joan Miró, s/n). Org.: Podem Rubí.
-Audició de sardanes
A càrrec de la Cobla Jovenívola de Sabadell. A les
19h a la pl. Dr. Guardiet. Org.: Foment de la Sardana
i Esbart Dansaire.
-Fades i éssers invisibles de la natura
Conferència a càrrec de Margarida López. A les 19h al
c. Santa Llúcia, 25. Org.: Societat Teosòﬁca.
-Nit Oberta
De 20h a 0.15h al centre. Org.: Comerç Rubí.
-Rubifolk
Espectacle inaugural a les 22h a la pl. Dr. Guardiet.
Nit de Rituals a les 23.15h a la pl. Dr. Guardiet. Org.:
Esbart Dansaire de Rubí.

································································
DISSABTE - 8 de juliol

-Festa de l’es�u
A les 12h a la pista de Frontennis de Can Tapis (c.
Berga, s/n). Org.: RubiTEA.
-Rubifolk
Actuació dels grups convidats. A les 22h a la pl. Dr.
Guardiet.

Concert de música a càrrec de Les Absentes. A les
0.00h a la pl. Dr. Guardiet. Org.: Esbart Dansaire de
Rubí.

································································
DIUMENGE - 9 de juliol

-Rubifolk
El pe�t Rubifolk. Festa de l’escuma. A les 11h a la rbla.
del Ferrocarril. Espectacle de cloenda. A les 19.30h a
la pl. Dr. Guardiet. Org.: Esbart Dansaire de Rubí.

································································
DILLUNS - 10 de juliol

-‘Mi amigo el gigante’
Dins del cicle de cinema Juliol Fantàs�c. A les 18h a
la Biblioteca (c. Aribau, 5).

································································
DIMECRES - 12 de juliol

-Arts&Cra�s
‘Summer Time!’, manualitats en anglès a càrrec de
Bri�sh House. A les 18h a la Biblioteca
-Festa d’Es�u d’Associats i Amics de les comarques
de Barcelona
Amb la intervenció d’Artur Mas, Marta Pascal, David
Bonvehí, Xavier Badia, Víctor Puig i Xavier Reinaldos.
A les 20h a l’amﬁteatre del Castell (c. Castell, 35).
Org.: PDeCAT.

································································
DIJOUS - 13 de juliol

-Hora del conte
‘Contes posats de cap per avall, a càrrec de Clara
Gavaldà. A les 18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Per a
infants de 4 a 7 anys.

CULTURA

EXPOSICIONS
- Exposició Rrubibarroc
Pintures d’Anna Tamayo. A la Sala de Tines d’El Celler (c. Pintor Coello s/n).
Fins al 30 de juliol. Divendres de 18h a 21h, dissabtes de 12h a 14h i de 18h
a 21h i diumenges d’11h a 14h.
-TBO. 100 anys
Exposició al Museu Vallhonrat (c. Sant Pere, 77-79) ﬁns al 9 de juliol. De dilluns a dijous de 19h a 21h, divendres i dissabtes de 18h a 21h i diumenges
d’11h a 14h i de 18h a 21h.
-Exposició de pintura
A càrrec d’Albert Vidal. Al Centre Tècnic (av. l’Estatut, 130) ﬁns al 22 de novembre. De dilluns a divendres de 9h a 14h i de 16h a 19h.
-‘Hi soc perdut’
Exposició de Carles Mar�nez. A l’Aula Cultural (av. Barcelona, 84) ﬁns al 15
de juliol. Dijous i divendres de 17.30 hores a 20.30 hores i dissabtes d’11 a
14 hors i de 17.30 a 20.30 hores.
-Homenatge a García Lorca
Exposició dels alumnes d’edRa. A edRA ﬁns al 14 de juliol (c. Joaquim Blume,
28). De 9h a 21h de dilluns a divendres.
‘Els déus egipcis’
Fins al 23 de juliol al Museu Municipal Castell (c. Castell, 35). De dimarts a
dimecres de 16h a 20h, dijous d’11h a 14h i de 16h a 20h, dissabtes d’11h
a 14h i de 16h a 20h i diumenges i fes�us d’11h a 14h.
-El Museu de Rubí
Al Museu Vallhonrat (c. Sant Pere, 77-79) ﬁns al 16 de juliol. Divendres
i dissabtes de 18h a 21h, diumenges d’11h a 14h i de 18h a 21h i fes�us
d’11h a 14h.

Cultura
dansa

Els grups convidats del Rubifolk
provenen del Senegal i Nicaragua
m. cabrera

El Ballet Folklòric Tepenahuatl, de Nicaragua, i el Ballet
de Dakar, del Senegal, són
els dos grups de balls que
ha convidat l’Esbart Dansaire pel Festival Internacional de Dansa Tradicional
Rubifolk, que va arrencar
ahir amb una festa de benvinguda a la plaça Doctor
Guardiet.
Segons explica el president de l’Esbart, Joan
Camps, el grup arribat de
Sud-amèrica “és una companyia professional de molta qualitat”, mentre que els
que arriben del continent
africà són una “companyia
satèl·lit que estan fent una
gira per Europa”, i que han
pogut substituir un grup de
ball de la Polinèsia, que inicialment havia de participar
en el Rubifolk però que ha
estat baixa a última hora.
Aquest divendres, continuaran les activitats del
Rubifolk amb l’espectacle
inaugural a càrrec de Factoria Mascaró, que serà a les
22 hores a la plaça Doctor
Guardiet. Posteriorment,
arribarà una de les novetats
del festival: una cercavila
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música

Nou taller de gospel al Casal
de la Gent Gran de Rubí
El Casal de la Gent Gran
de Rubí ha organitzat un
nou taller de gospel, que
començarà el proper 21
de setembre. El taller, que
és totalment gratuït, està
dirigit a persones majors
de 30 anys. No cal que
siguin usuàries del Casal,
ja que està obert a tota la
població.
Les sessions tindran
lloc tots els dijous de 16.45
a 18.45 hores. Les persones

interessades s’han de dirigir, abans del 20 de juliol,
a la responsable del Casal,
per a la realització de la inscripció, els dilluns i dijous
de 10 a 13 hores.
Per a més informació,
es pot contactar per telèfon al 93 588 44 87 de
dilluns a diumenge de 10 a
13.30 hores i de 15 a 19.30
hores o bé directament a
l’equipament, situat al carrer Magallanes, 60. / DdR

El Ballet Folklòric Tepenahuatl participarà en el Rubifolk 2017. / Cedida

que es farà a partir de les
23.15 hores pels voltants
de la plaça Doctor Guardiet
i que donarà pas a la ‘Nit de
Rituals’, un espectacle de
danses rituals i ancestrals
que comptarà amb la participació de l’Esbart Dansaire,
la companyia La Tal i la Cobla Mitjalluna.
El programa del Rubifolk
continuarà dissabte a les
22 hores amb l’actuació
del grup del Senegal a la
plaça Doctor Guardiet, i, a
partir de la mitjanit, tindrà

lloc un concert de música
del grup Les Absentes. Pel
darrer dia del Festival, l’Esbart ha previst una festa de
l’escuma pels més petits, a
les 11 hores a la rambla del
Ferrocarril, en el marc del
Petit Rubifolk. Per acomiadar el festival, hi haurà l’espectacle de cloenda, amb
la participació dels grups
de l’Esbart, Tepenahuatl i
Dakar.
Com ja va passar l’any
passat, els espectacles tindran un sistema de taquilla

inversa i el públic pagarà
segons el que consideri
atenent el nivell de l’espectacle. “Volem consolidar el
model de taquilla inversa i
el festival en aquest espai,
la plaça Doctor Guardiet”,
explica Camps.
Sardanes
D’altra banda, el Foment
de la Sardana i l’Esbart
Dansaire organitzen aquest
divendres una audició de
sardanes dins el marc del
Rubifolk. L’audició anirà a

Dibuix promocional de l’activitat. / Cedida

càrrec de cobla Jovenívola
de Sabadell.
Les dues entitats han
volgut reprogramar per
aquest divendres l’audició
que s’havia de fer coincidint
amb l’Aplec de Sant Muç i
que es va haver de suspen-

dre per la pluja.
Les sardanes començaran a les 19 hores a la plaça
Doctor Guardiet. Entre les
peces que es podran escoltar i ballar, destaca ‘Ball dels
Xatos’, de Josep Serra i arranjaments de Pere Burés.

cinema

L’InFest afegeix un ‘correzombies’ i una festa infantil
El Festival de Cinema de Terror, Fantàstic i Freak tindrà lloc els dies 14 i 15 de juliol al Celler
Redacció

La segona edició del Festival de Cinema de Terror,
Fantàstic i Freak, l’InFest,
serà el 14 i 15 de juliol i
inclourà més activitats en
relació a l’edició de l’any
passat.
La gran novetat és un
‘correzombies’, que està
programat pel divendres a
partir de les 17.30 hores.
Segons han explicat els organitzadors, hi haurà dues
maneres de participar en
aquesta activitat. En primer
lloc, aquells que ho vulguin
fer disfressats de zombies,
s’oferirà maquillatge gratuït
a càrrec de Deyina a la plaça
Catalunya. El recorregut
del ‘correzombies’ serà per
7 bars. En canvi, els que
prefereixin fer el ‘correzom-

Organitzadors de l’InFest, a la plaça del Celler. / Arxiu

bies’ vestits ‘d’humans’, ho
podran fer amb el vestuari
que vulguin i el recorregut
inclourà cinc bars. En tots
els casos, caldrà inscriure’s
prèviament a través del
Facebook de l’InFest.
Després d’omplir la ciutat de zombies, els participants podran gaudir
del concert de Belmont’s
Revenge, un grup de versions de música de videojocs
dels anys 90, i del rubinenc
Dj Fali, que també oferirà
projeccions audiovisuals a
la plaça del Celler, on tindran lloc totes les activitats.
Posteriorment, es farà la
projecció de la meitat dels
curtmetratges fantàstics, de
terror i freaks finalistes.
Pel que fa al dissabte
15 de juliol, a partir de les
17 hores hi haurà una festa

infantil, l’InFest Kids, amb
disfresses i activitats relacionades amb el cinema, per
a nens d’entre 6 i 11 anys.
La xerrada del popular
youtuber El Chico Morera
és un altre dels plats forts
de l’InFest, amb la intenció
d’apropar el festival als
adolescents. El popular
youtuber, que també és
director de cinema, parlarà
sobre els ‘remakes’, el tema
del festival del 2017.
Quan acabi la conferència, participarà en una taula
rodona amb els membres
del jurat: Denise Castro,
Jordi Ojeda i JR Armadas,
tots ells vinculats professionalment al món del cinema.
Més tard, hi haurà un
concert dels Dj 3menyonkies i es projectaran la

resta de curtmetratges
classificats com a finalistes
del festival. Un cop acabi
la visualització hi haurà un
nou concert, en aquest cas
a càrrec de Motorzombies,
un grup de ‘rockabilly’ de
música dels anys 90.
Per últim, es farà el lliurament dels premis escollits
pel jurat com els millors
curtmetratges presentats a
l’InFest. Segons han explicat
els organitzadors, entre els
finalistes hi ha directors de
Rubí i també guanyadors de
premis Goya de l’Acadèmia
de Cinema Espanyol.
El Festival és una iniciativa organitzada per diversos col·lectius i entitats de
joves rubinencs i compta
amb el suport d’una vintena de patrocinadors i de
l’Ajuntament de Rubí.
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HOQUEI LÍNIA | FORMACIÓ

Una tripleta local guanya
l’Obert Internacional
Ciutat de Rubí

L’Infantil del Cent Patins es
proclama campió d’Espanya

Josele Delgado, Nito Rodríguez i José María Mercado, guanyadors
del torneig. / Luis Julian

Un total de 63 tripletes, 189
jugadors, van participar en
l’Obert Internacional Ciutat
de Rubí-Memorial Antonio
Jiménez, que es va celebrar
l’1 de juliol, coincidint amb
la Festa Major, a les installacions de Cova Solera.
La competició es va dividir en dues parts: al matí es
va disputar la fase de grups
i les eliminatòries i a la tarda
va tenir lloc la fase ﬁnal.
La tripleta guanyadora
de l’Obert va ser del Club
Petanca Les Torres-Rubí,

formada per Nito Rodríguez,
José María Mercado i Josele
Delgado, que es va imposar
al també rubinenc Sergio Rodríguez i els seus companys,
Víctor García i Fran Flores. El
resutat ﬁnal va ser de 13-8.
L’altra tripleta del club
que va arribar a les ﬁnals va
ser la formada per Toni Barenys, Jordi Vicente i Edgar
Rodríguez. Entre els participants, hi havia persones
vingudes d’arreu, ﬁns i tot
una tripleta de Suïssa. / CP
Les Torres-Rubí

L’equip infantil del club rubinenc s’endú el Campionat d’Espanya d’hoquei línia. / Cedida

El Cent Patins continua sumant èxits a l’hoquei línia, i
no només en les categories
sènior, sinó també en l’esport base.
Fa només uns dies, l’Infantil del club es va proclamar campió d’Espanya a
Oropesa de Mar, a Castelló.
El conjunt rubinenc va quedar enquadrat en un grup
complicat, però va ser capaç
de derrotar Las Rozas per

5-2; el Tucans, per 5-4; i el
Tres Cantos, per 2-3.
Amb aquests resultats,
el Cent Patins es va plantar
a la semiﬁnal, on esperava
el sempre complicat CPILC.
Va ser un partit molt ajustat
que es va haver de resoldre
des de la tanda de penals.
Els rubinencs van tenir encert i fortuna i van aconseguir accedir a la ﬁnal.
Las Rozas va ser l’altre

equip ﬁnalista i el duel va començar amb molt de respecte entre tots dos conjunts.
Va ser un enfrontament
d’alt nivell, en el qual els
dos equips van fer gala de
la seva qualitat i van posar
en diﬁcultats el rival.
De fet, el partit va ser
molt renyit ﬁns al darrer moment, però el Cent Patins es
va endur el títol guanyat per
la mínima, 3-2. / HRC

L’Olímpic Can
Fatjó vol posar
en marxa un
equip femení
Coincidint amb el 50è aniversari del club, efemèride que
tindrà lloc el 2018, l’Olímpic
Can Fatjó ha anunciat que la
temporada vinent vol posar
en marxa un equip femení.
Un anunci que coincideix
amb la campanya de la Federació Catalana de Futbol
‘Orgullosa’ per promocionar
el futbol femení.
D’altra banda, del 3 al 21
de juliol, l’Olímpic organitza
el seu campus d’estiu amb
l’objectiu que els infants
s’ho passin bé, coneguin
noves amistats, treballin en
equip i s’iniciïn en el món
del futbol. L’horari del campus és de 18 a 20 hores.
A través del campus, el
club pretén atraure noies
per tal de poder fer l’any
que ve l’equip femení. De
fet, dels 91 jugadors que
s’han inscrit al campus, una
trentena són noies, mentre
que una seixantena són
nois. / DdR

TIR AMB ARC | CAMPIONAT D’ESPANYA

Verónica Baena i Cristina Martí es
proclamen campiones d’Espanya
Fins a cinc competidors
del Club Arquers Rubí es
van desplaçar el 2 de juliol
fins a Sòria per disputar
el Campionat d’Espanya
de Bosc 3D de seleccions
autonòmiques, la cita més
important de l’estat pels
jovers arquers.
Entre els participants
rubinencs, cal destacar que
Verónica Baena i Cristina

Martí es van proclamar
campiones en la categoria
Cadet en la modalitat de
Longbow i Nu, respectivament.
A més, els altres tres
participants del club local
també van pujar al podi.
Ariadna Baena va ser segona en Longbow Sub14;
Albert Borrull va quedar en
tercera posició en Longbow

Sub14; i Marc Lopera va ser
tercer en Compost Cadet.
Els joves arquers van estar acompanyats durant la
competició pels rubinencs
Alicia Vargas i José Antonio
Baena.
A banda dels tres arquers rubinencs, la selecció
catalana també va comptar
amb tres arquers més d’altres indrets de Catalunya.

Integrants de la selecció catalana al Campionat d’Espanya, que es va disputar a Sòria. / Cedida
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ESPORT ADAPTAT | FESTA MAJOR

TRIATLÓ | FESTA MAJOR

El bàsquet adaptat i
inclusiu, protagonista de la
Festa de l’Esport Adaptat

Més de 160 par�cipants en
el 6è Triatló Infan�l de Rubí

El pavelló de La Llana va
acollir dissabte passat la 10a
edició de la Festa de l’Esport
Adaptat que organitza el
Club Esportiu Horitzó. Enguany, la festa va estar dedicada al bàsquet adaptat per
persones amb discapacitat
intel·lectual i, molt especialment, al bàsquet inclusiu,
per tal de demostrar que els
equips amb persones amb
aquests �pus de discapacitats poden competir amb
equips de persones sense
discapacitats.
La festa va consis�r en
tres tornejos de tres nivells
diferents. En el primer hi va
par�cipar el Sènior Femení
del Regina Carmeli, els ca-

dets femení i masculí del CEB
Sant Jordi i el primer equip
del CE Horitzó. Els par�ts van
ser molt disputats, tot i que
el resultat no era rellevant.
En el segon nivell, per
a persones amb discapacitat intel·lectual moderada,
van par�cipar un equip de
Blanes, el Club Pingüí de
Terrassa, el Fedamar de Premià i l’equip B de l’Horitzó.
Finalment, en el grup amb
discapacitat més severa, van
jugar un equip de Blanes,
el Fedamar Montornés i
l’Horitzó C.
La Llana va viure un magnífic ambient de bàsquet,
festa i germanor entre tots
els equips. / CE Horitzó

NATACIÓ | CAMPIONAT DE CATALUNYA

La festa va aplegar més de 120 espor�stes. / Localpres

El torneig va ser a les instal·lacions espor�ves de Can Rosés. / El Gra

Fotograﬁa de família amb alguns dels equips par�cipants, acompanyats per les autoritats. / El Grup Fotogràﬁc ‘El Gra’

Més de 160 infants, d’entre 7 i 14 anys, van par�cipar dissabte passat en la 6a edició del Triatló Infan�l de Rubí, que
organitza el Club Natació Rubí (CNR) coincidint amb la Festa
Major. La prova va ser tot un èxit de par�cipació i d’organització. En aquest sen�t, el CNR ha agraït la col·laboració
dels voluntaris, de la Unió Atlè�ca Rubí, de la Policia Local
i l’Ajuntament. / CNR

FUTBOL | ENTITAT

TRIATLÓ | COMPETICIÓ

Bon paper de David
El Can Mir signa un acord
de Requesens i Èric Hoyas en de col·laboració amb
el Campionat de Catalunya
la Fundació Johan Cruyﬀ

Els dos nedadors del Club Natació Rubí. / Cedida

David de Requesens i Èric Hoyas, del Club Natació Rubí, van
par�cipar el passat cap de setmana a Reus en el Campionat
de Catalunya de Natació en categoria aleví. Tots dos, durant
les tres jornades del campionat, van oferir una bona actuació, millorant les seves marques personals. / CNR

El Club Escola de Futbol logo�p de la Fundació Johan
Can Mir i la Fundació Johan Cruyﬀ.
Cruyﬀ han signat un acord
La Fundació s’ocupa d’esper tal que l’en�tat solidà- timular als joves per fer
ria doni suport a l’equip de exercici, especialment els
diversitat funcional del club col·lec�us en risc. / Can Mir
rubinenc.
Concretament,
la Fundació oferirà
suport en l’àmbit
dels recursos humans, tant pel que
fa a l’entrenadora
de l’equip de diversitat funcional, com
la ‘coach’ que els
donarà suport.
Fruit d’aquesta col·laboració, el
Can Mir lluirà a la El club rubinenc ha tancat un acord amb
seva samarreta el l’en�tat solidària. / Cedida

Ricard Valenzuela, tercer
al Triatló del Pont de Suert
El Club Natació Rubí va
par�cipar diumenge en
la 13a edició del Triatló
del Pont de Suert amb
una nombrosa representació de triatletes.
En modalitat individual, hi van compe�r
Ricard Valenzuela, que
va ser tercer de la seva
categoria, i Juan José
Sánchez Tebar. En la
prova per equips, hi va
competir un conjunt
masculí format per Manolo González, Rubén
Benisa i Xavier Matarín. L’equip femení va
estar format per Laura
Pérez, Cris�na Aguilera
i Mònica Crisol, que no
va poder compe�r per Valenzuela va ser tercer de la seva
una lesió al peu. / CNR categoria. / Cedida

