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ESPECIAL FESTA MAJOR DE SANT PERE 2019

Més de 200 ac� vitats per gaudir d’una Festa 
Major que té la música com a protagonista

«No espero que sigui etern, espero que sigui inoblidable» 

Més de 200 ac� vitats con-
formen el programa de la 
Festa Major de Sant Pere 
2019 a la ciutat. Una Festa 
Major que arrencarà dijous 
27 de juny i s’allargarà fi ns 
al diumenge 30 i que inclou 
propostes pensades per a 
tots els gustos i les edats, 
amb especial protagonisme 
per als concerts i les actua-
cions musicals programades 
en el marc del Fes� val Rubí 
Random Music.

Un festival que escalfa 
motors abans de la festa i 
arrenca aquest mateix cap 
de setmana amb una nit de 
rock i les actuacions de la 
revetlla de Sant Joan. El fes-
� val inclou més d’una tren-
tena d’actuacions d’ar� stes i 
grups de diferents es� ls.

Enguany, l’atleta rubi-
nenc Carles Cas� llejo, quatre 
cops olímpic, serà l’encarre-
gat de donar el tret de sor-
� da a la Festa Major amb el 
pregó el 27 de juny al vespre. 
Més enllà de la música, es 
tornarà a fer el fes� val Holi 
Doly a l’Escardívol, el Celler 
acollirà tres espectacles de 
circ i la rambla del Ferrocarril 
tornarà a acollir nombroses 

ac� vitats familiars. De fet, 
en tota la programació hi 
ha almenys mig centenar 
d’ac� vitats pensades per al 
públic infan� l.

No hi faltaran les acti-
vitats més tradicionals. La 
ballada de Gitanes al Carrer 
i l’espectacle de l’Esbart, que 
enguany celebra 50 anys de 
la coreografia creada per 
l’Albert Sans, el ball d’enve-
lat, les audicions, el concert 
i el concurs de sardanes, 
les actuacions geganteres, 
la diada castellera, les jor-
nades de jazz i blues, els 
concerts de l’Obrador Coral 
i de l’Agrupació Musical Se-
gle XXI o les actuacions de 
les cases regionals. Tampoc 
no faltarà el foc amb els 
tradicionals correfocs i el 
piromusical, que tancarà la 
festa diumenge.

El Mercat de Festa Major, 
a l’illa, i les fi res d’atraccions 
i d’artesania, a l’aparcament 
del Rubí Forma, a més de di-
ferents propostes espor� ves, 
són altres de les ac� vitats 
que tornaran per aquesta 
Festa Major, l’edició núme-
ro 40 des de la recuperada 
democràcia l’any 1979.

Marta Cabrera

Guia 

Gastronòmica

de Rubí
Pàg. 42



Ana M. Martínez és 
reelegida alcaldessa de Rubí 
pel mandat 2019-2023
MARtA CAbReRA

La candidata del Partit dels 
Socialistes de Catalunya 
(PSC), Ana M. Martínez, va 
ser reelegida alcaldessa de 
Rubí per al mandat 2019-
2023 en el Ple d’investidura, 
que va tenir lloc dissab-
te passat a la Biblioteca. 

didatura Ana M. Martínez i 
Xavier Corbera, com a caps 
de llista del PSC i d’ERC, les 
dues forces més votades 
a les passades eleccions 
municipals. 

Un cop proclamades les 
candidatures, es va proce-
dir a la votació, que va ser 
secreta en urna. L’escrutini 
va donar 10 vots a Martínez 
i 7 a Corbera, mentre que 
vuit regidors van votar en 
blanc.  Com que cap candi-
dat va aconseguir la majoria 
absoluta, automàticament 
va quedar proclamada al-
caldessa Ana M. Martínez, 
com a candidata del partit 
més votat. Martínez ha es-
tat la màxima responsable 
municipal en el mandat 
2015-2019 i continuarà al 
capdavant de la ciutat qua-
tre anys més. 

Martínez va prometre 
el càrrec d’alcaldessa i Ro-
bert Masalias li va lliurar 
la vara de comandament 
de Rubí i la insígnia d’or de 
l’Ajuntament. Després, es va 
dissoldre la Mesa d’Edat i la 
ja proclamada alcaldessa va 
presidir el Ple de la corpora-
ció. A continuació, els porta-
veus dels grups municipals i 
l’alcaldessa van fer els seus 
discursos i tots els regidors 
van rebre la insígnia de plata 
de l’Ajuntament. 

Un nombrós públic, ma-
joritàriament familiars dels 
regidors, va omplir l’auditori 
de la Biblioteca per assistir 
al Ple d’investidura, que 
també es va poder seguir 
via ‘streaming’ per la web de 
l’Ajuntament i de Ràdio Rubí 
i a través d’una pantalla al 
vestíbul de la Biblioteca.

Foto dels 25 regidors que conformen el nou Ple, amb l’alcaldessa, Ana M. Martínez, al centre. / M.C.

Martínez va ser escollida 
alcaldessa com a cap de la 
llista més votada després 
que ni ella ni l’altre candidat, 
Xavier Corbera, d’Esquerra 
Republicana (ERC), hagues-
sin aconseguit la majoria 
de vots. 

El Ple de constitució del 
nou Ajuntament es va inici-
ar amb la constitució de la 
Mesa d’Edat, formada per 
l’edil de més edat, Robert 
Masalias (ERC), i la de menor 
edat, Annabel Cuesta (PSC). 
Un a un, els regidors van 
anar pujant al faristol i van 
jurar o prometre el càrrec 
de regidor. Els representants 
d’Esquerra Republicana, En 
Comú Podem (ECP) i de l’Al-
ternativa d’Unitat Popular 
(AUP) van optar per la fór-
mula de prometre el càrrec  
per imperatiu legal.

Després d’aquest tràmit, 
el president de la Mesa 
d’Edat va donar per cons-
tituït el nou Ple Municipal i 
va expressar la seva voluntat 
que “Rubí continuï sent 
la ciutat d’acollida que ha 
estat sempre i defensi els 
drets humans, entre ells els 
drets dels infants”. També 
va demanar que es “creïn 
estructures culturals per als 
artistes de Rubí”, “que els 
polígons estiguin a l’altura 
dels millors”, “que els car-
rers estiguin nets” i “que no 
obrin els abocadors”. 

Tot seguit, es va procedir 
a les votacions per escollir 
nou alcalde o alcaldessa. 
Tots els grups tenien l’opció 
de presentar el seu cap 
de llista com a candidat a 
alcalde o alcaldessa, però 
només van presentar can-
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Ana M. Martínez, ja reelegida com a alcaldessa, durant la seva inter-
venció al Ple de constitució de l’Ajuntament. / J.A. Montoya
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El nou car� pàs municipal s’amplia fi ns a vuit àrees
El nou equip de govern, 
liderat per l’alcaldessa Ana 
M. Martínez, ha iniciat el 
mandat 2019-2023 esta-
blint el nou cartipàs, que 
serà efec� u un cop se sig-
nin els Decrets d’Alcaldia. 
L’organització municipal 
s’estructura en el Gabinet 
d’Alcaldia i vuit àrees –In-
dústria, Comerç i Ocupació; 
Serveis Centrals; Projecció 
de Ciutat, Cultura i Esports; 
Igualtat i Drets Socials; In-
fància, Joventut i Ciutadania; 
Planifi cació Urbana; Sosteni-
bilitat i Serveis Municipals, 
i Personal–, sota la gestió 
tècnica de Gerència. Això 
significa que es dobla el 
nombre d’àrees respecte al 
mandat anterior. 

Entre les novetats, cal 
destacar la creació de les 
noves àrees de Personal i 
de Projecció de la Ciutat, 
Cultura i Esports. També cal 
ressaltar la creació de dos 
serveis nous: el de Mante-
niment d’Urbanitzacions i el 
servei de Gent Gran Ac� va. 
A més, es crea una unitat 
pròpia de Benestar animal i 
Tinença responsable. / DdR

ÀREA
DE DRETS
SOCIALS

GERÈNCIA
ÀMBIT
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ÀREA
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URBANA

ÀREA
D’IGUALTAT

I CUITADANIA

ÀREA
DE PROJECCIÓ

DE CIUTAT,
CULTURA I ESPORTS

ÀREA 
DE SOSTENIBILITAT

I SERVEIS
MUNICIPALS

ÀREA
DE PERSONAL

SERVEI SALUT PÚBLICA
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MANTENIMENT
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SERVEI D’OFICINA 
DE SERVEIS A 
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DINAMITZACIÓ 
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SERVEI DE RECURSOS
HUMANS
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Rafael Güeto

SERVEI D’HABITATGE
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DE PROJECCIÓ
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DE LLICÈNCIES
I DISCIPLINA
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URBANS
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DE RUBÍ FORMA
Víctor García
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D’ESPORTS
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CONTRACTACIÓ
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HISENDAI SERVEIS
ECONÒMICS
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SERVEI D’ OFICINA 
D’ATENCIÓA LA 
CIUTADANIA
M. Carmen Cebrián

SERVEI D’INFORMÀTICA
I  ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA
Annabel Cuesta

PROTOCOL

RUBÍ SERVEIS 
AUDIOVISUALS

SERVEI DE RELACIONS
CIUTADANES I 
PROXIMITAT
Miguel Á. Romero

SERVEI DE
COMUNICACIÓ
Annabel Cuesta

UNITAT DE
RUBÍ SERVEIS 
TRANSPARÈNCIA
Annabel Cuesta

SINDICATURA
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TRESORERIA

SECRETARIA
GENERAL

INTERVENCIÓ
GENERAL

SEGURETAT CIUTADANA
I PROTECCIÓ  
CÍVIL
Rafael Güeto
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M.C / C.C

Voluntat de diàleg i con-
sens i començar de nou, 
deixant enrere la crispació 
i confrontació del passat 
mandat. Aquests van ser els 
bons propòsits dels grups 
municipals manifestats du-
rant el Ple de cons� tució de 
l’Ajuntament.

Ana M. Mar� nez (PSC)
Durant la seva primera in-
tervenció com a alcaldessa 

Diàleg i consens: el desig dels grups municipals pel mandat
en aquest mandat, Ana 
M. Mar� nez, va assegurar 
que “reconstruirem ponts i 
diàlegs, és la nostra respon-
sabilitat i no la defugirem”. 
Martínez va reconèixer 
que el mandat passat van 
ser “quatre anys difícils i 
complicats”, en referència 
la manca de consensos i 
a la confrontació al Ple, 
però va apuntar que “es� c 
convençuda que sabrem 
trobar allò que ens uneix 
i deixar de banda allò que 

ens separa”.
La màxima autoritat 

municipal va assegurar que 
“és un honor incomparable” 
ser alcaldessa de la ciutat i 
va repassar alguns dels pro-
jectes que tenen sobre la 
taula com la re� rada de les 
línies d’alta tensió, la paci-
fi cació de l’avinguda Estatut 
i seguir treballant per mi-
llorar l’entorn industrial i la 
salut del teixit empresarial 
local. Martínez també va 
assegurar que con� nuaran 

reclamant la segona estació 
de ferrocarrils i l’hospital a 
Rubí, entre altres.

Xavier Corbera (ERC)
El líder d’ERC, Xavier Corbe-
ra, va afi rmar que la polí� ca 
serveix per “millorar el dia a 
dia dels conciutadans, però 
també per transformar la 
ciutat” i que després dels 
resultats electorals, la tasca 
d’Esquerra serà “controlar 
el govern, denunciar el que 
no està o no es fa bé, amb 

una oposició con� nuada i 
construc� va i a disposició 
de la ciutat”. El dirigent 
republicà també va dir que 
en la política cal aplicar 
valors com el respecte, la 
igualtat o l’honestedat i 
prac� car-ho amb l’exemple. 
“Si volem ser respectuosos, 
hem de respectar, si volem 
diàleg, hem de dialogar, si 
volem compromís, hem de 
ser compromesos i si volem 
ser una ciutat d’acollida, 
hem d’acollir”.

Corbera es va oferir per 
treballar per fer possible 
que Rubí avanci “en qües� -
ons com l’impuls de l’ac� vi-
tat econòmica, el projecte 
smart city, l’augment del 
lloguer que expulsa el ve-
ïnat de les llars o el parc 
de Ca n’Oriol”, però també 
per aconseguir “l’hospital, 
l’escola del Bosc, la millora 
de l’espai públic o la lluita 
contra els abocadors”. Per 
úl� m, Corbera va recordar 
que hi ha persones jutjades 
per “defensar un projecte 
polític” i va insistir que 
l’Ajuntament ha de defen-
sar els drets fonamentals 
de tots els ciutadans.

Ànnia García (ECP)
La portaveu del grup d’En 
Comú Podem Rubí (ECP), 
Ànnia García va reconèixer 
que la seva formació apos-
tava pel canvi, un canvi 
que no va ser avalat per la 
ciutadania, que va tornar 
a confi ar en el PSC, per la 
qual cosa va felicitar l’alcal-
dessa. García va ressaltar la 
importància de la polí� ca 
municipalista, ja que afecta 
la vida quotidiana de les 
persones i va assegurar 
que el seu grup municipal 
treballarà per fer realitat 
les seves propostes de pro-
grama. Entre aquestes, es 
va referir a incrementar el 
parc públic d’habitatge i 
a treballar per aconseguir 
una ciutat més verda, neta 
i ordenada, a més d’iniciar 
la regulació de la plan� lla. 
García també va instar totes 
les forces a deixar enrere un 
mandat que ha estat di� cil 
i “amb situacions que no 
s’han de repe� r”.

Roberto Mar� n (Cs)
Roberto Mar� n, regidor de 
Ciutadans (Cs), va insistir 
molt en la necessitat que 
totes les forces polí� ques 
treballin juntes per millorar 
la ciutat. “El nou mandat ha 

de ser de diàleg i mà estesa, 
amb respecte i implicació, 
però sobretot de construc-
ció i hem de demostrar 
que més enllà de la polí� ca 
d’aparador som capaços 
de dialogar i treballar, ac-
centuant el que ens uneix 
per sobre d’allò que ens 
separa”. Mar� n va dir que 
Rubí té per al davant molts 
reptes i problemes que cal 
abordar, com l’habitatge, la 
seguretat o la sanitat, i tam-
bé regularitzar la plan� lla 
municipal i donar suport a 
les en� tats i al teixit comer-
cial i empresarial.

Toni García (VR)
Toni Garcia, portaveu del 
grup municipal de Veïns 
per Rubí (VR), va oferir la 
col·laboració del seu par� t 
per treballar i fer un Rubí 
millor. El portaveu de VR 
es va referir a alguns dels 
reptes més importants que 
té la ciutat com ara la re-
gularització de la plan� lla 
municipal, l’aprovació d’un 
nou Pla d’Ordenació Ur-
banís� ca Municipal, evitar 
l’obertura de Can Balasc, 
la millora de l’espai pú-
blic, l’elaboració d’un pla 
d’equipaments i reclamar 
un hospital de referència. 
També va demanar millores 
per a les urbanitzacions, 
més bonifi cacions fi scals i 
sotmetre tots els grans pro-
jectes de ciutat a processos 
par� cipa� us.

Betlem Cañizar (AUP)
La regidora de l’AUP, Betlem 
Cañizar, va manifestar que 
la seva formació política 
treballarà “per separar la 
política institucional del 
clientelisme i les carreres 
professionals” i també per 
“fer una oposició respon-
sable i propositiva i fis-
calitzar l’acció de govern, 
per resoldre problemes 
que difi culten la prestació 
de serveis a la ciutadania, 
seguir al servei de les de-
mandes i necessitats dels 
rubinencs i ser altaveu de 
lluites veïnals”. Cañizar va 
insis� r en la importància de 
fer polí� ca més enllà de les 
ins� tucions: “Creiem que la 
polí� ca que fem ha de ser 
l’extensió d’aquella que tot 
i totes fem per transformar 
les nostres vides i el nostre 
entorn, cal treure la polí� ca 
de les ins� tucions, plena de 
vicis adquirits, de pe� tes o 
grans corrupteles”.
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Més d’un centenar de persones 
es mobilitzen contra Can Balasc

REDACCIÓ

La comunitat educa� va del 
Rivo Rubeo i la plataforma 
Rubí sense abocadors van 
congregar divendres passat 
a la tarda més d’un centenar 
de persones a les portes de 
l’abocador de Can Balasc per 
protestar contra l’obertura 
de les instal·lacions.

Ara mateix, l’empre-
sa que gestiona el futur 

abocador ha sol·licitat a la 
Generalitat la llicència am-
biental i tant entitats com 
Ajuntament estan preparant 
al·legacions per evitar l’ober-
tura del dipòsit controlat de 
residus.

Monste Rousse, de la 
plataforma, insisteix que 
la sol·licitud de l’empresa 
va molt més enllà del que 
recull la sentència del Tribu-
nal Superior de Jus� cia de 

Catalunya.“El projecte inicial 
contemplava 1,8 milions de 
m3 i l’actual 2,5 milions de m3 
i també ha canviat la densitat 
dels residus, que ha passat a 
ser de 0,6 tones el m3 a 1,2 
tones, el doble de residus i 
no és just”. Rousse també 
posa l’accent en què el pro-
jecte es basa en uns drets 
adquirits el 1994 i que ac-
tualment el barri ara ja s’ha 
consolidat i els veïns també 

tenen drets. De fet, les cases 
més propers a l’abocador de 
Can Balasc es troben a poc 
més de 200 metres i l’escola 
Rivo Rubeo es troba a menys 
d’1 km. La plataforma i la 
comunitat educa� va temen 
que, si la Generalitat ator-
ga la llicència ambiental a 
l’empresa, aquesta comenci 
a operar sense el tràmit ur-
banís� c, que l’Ajuntament de 
moment ha denegat. “Can 
Carreras va obrir i ha tancat 
sense regular-se urbanís� -
cament”.

Sor� des a Can Balasc dels 
alumnes
Dins el marc de la lluita con-
tra l’obertura de l’abocador, 
l’escola va organitzar sor-
� des dels alumnes des del 
Rivo Rubeo fi ns al recinte del 
futur dipòsit de residus. Des 
de 3r fi ns a 6è de Primària 
els alumnes van fer sor� des 
amb la intenció que pren-
guin consciència sobre una 
realitat que l’escola consi-
dera que encara no és prou 
coneguda a la ciutat.

La plataforma Stop Centro 
de Menores con� nua 
amb les mobilitzacions

Manifestants contra el centre de menors. / Tot Rubí

La plataforma Stop Centro 
de Menores con� nua amb 
les mobilitzacions contra la 
Generalitat, que vol traslla-
dar a l’Hotel Terranova un 
centre de menors estran-
gers no acompanyats. En la 
manifestació que va tenir 
lloc el dijous de la setmana 
passada pel centre de Rubí, 
els veïns de Can Rosés van 
estar acompanyats de veïns 
de la Zona Franca, on l’admi-
nistració catalana també vol 
posar un centre d’aquestes 
caracterís� ques. A la mobi-
lització hi va assis� r l’alcal-
dessa i altres membres del 
govern del PSC. / DdR

Manifestació contra l’obertura del dipòsit controlat de Can Balasc. / Joaquim Gracia
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Una jove amb càncer recull la 
perruca confeccionada gràcies 
a la jornada ‘Per tu em pelo’

La noia que va rebre la perruca gràcies a la jornada va visitar l’ins� tut 
juntament amb la seva mare. / Cedida

REDACCIÓ

La Comissió InnovaFP de 
l’ins� tut La Serreta va iniciar 
fa un any un projecte soli-
dari per tal de confeccionar 
una perruca per a una per-
sona amb càncer a través de 
l’associació Picam de Molins 
de Rei i la fundació Stanpa 
de Madrid. Els cicles Perru-
queria i Cosmè� ca Capil·lar 
i Atenció a les persones en 
situació de dependència 
van organitzar la jornada 
‘Per tu em pelo’, que va 
aconseguir recollir 2.800 kg 
de cabells, que es van en-
viar a l’associació Pulseras 
Rosas, de Sevilla, per tal de 
confeccionar la perruca.

Les perruques realitza-
des amb cabell natural són 
molt més costoses que una 
perruca sintètica, ja que 
estè� cament són millors i 
provoquen menys reaccions 
al·lèrgiques.

Un mes més tard, l’ins-
� tut va rebre la perruca de 
cabells naturals i el 30 de 

maig va convidar la noia 
des� natària de la perruca 
al centre educa� u per tal 
de recollir-la. La jove, que 
va arribar acompanyada 
de la seva mare, va rebre 
unes pautes de cura de la 
perruca, a càrrec de les 

professores perruqueres 
de l’ins� tut. També es van 
projectar vídeos de la jor-
nada, que havia � ngut lloc 
el 29 d’abril, i un missatge 
de la presidenta de l’en� tat 
Pulseras Rosas, des� nat a 
la jove.

El projecte, a més d’aju-
dar a aquesta jove malalta 
de càncer, també ha servit 
per fomentar els valors de 
cooperació i solidaritat en-
tre l’alumnat.

El projecte de 
La Serreta ha servit 
per fer una perruca 
amb cabell natural

Alba Garcia guanya el Premi 
Miquel Segura de recerca amb un 
treball sobre la dona i l’esport

Les autores dels treballs dis� ngits, amb les autoritats locals i professors. / Localpres-Ajuntament

‘Dona dona’t força’, d’Alba 
Garcia, alumna de Batxille-
rat de l’ins� tut Torrent dels 
Alous, ha estat el treball 
guanyador de la 20a edició 
dels Premis Miquel Segura 
de recerca. Es tracta d’un 
estudi sobre la desigualtat 
entre homes i dones en el 
món de l’esport que, segons 
ha explicat la seva autora, és 
molt evident. “Malgrat hi ha 
gent que pugui pensar que 
hi ha igualtat de gènere en 
l’àmbit espor� u, la realitat 

és que no n’hi ha i aquest 
és un dels problemes que 
tenim les dones”.

A banda d’aquest treball 
guanyador, hi ha hagut tres 
fi nalistes. Es tracta dels es-
tudis ‘Evolució i creació del 
relat en imatges’, de Laura 
López, estudiant de La Ser-
reta, ‘Els nens discapacitats 
dels camps de refugiats 
saharauis’, de Meritxell Ven-
tura, del Duc de Montblanc, 
i ‘Spanish vs Korean Adver-
� sing’, de Paula Fernández, 

també de La Serreta. En 
total, a aquesta edició dels 
premis s’han presentat una 
quinzena de treballs.

Abans del lliurament 
dels premis, el cien� fi c ru-
binenc Samuel Sánchez ha 
ofert una conferència ti-
tulada ‘Los nanorobots: 
todo un viaje alucinante al 
nanomundo’. També s’ha 
presentat l’edició digital del 
treball guanyador el 2018, 
de Pablo Cerrato, sobre � si-
ca quàn� ca. / DdR
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Mugendo Martial Arts abre en Rubí

L as artes marciales son el triángulo de armonía 
que logramos al involucrar el cuerpo, la mente 
y el espíritu por medio de ejercicios especi-
alizados en técnicas y métodos creados para 

la defensa y lucha en combate.
En España, desde mitad del siglo pasado, ha habido 

un gran aumento de artistas y escuelas marciales, lo 
que las ha llevado a considerar como una actividad 
deportiva y de autodefensa.  

Ningún arte marcial es mejor que otro, sólo son 
diferentes, y escoger la ideal es crucial para disfrutar 
su práctica y ser consistentes para progresar con el 
tiempo.

Mugendo Martial Arts es un grupo de cerca de 40 
escuelas orientadas al desarrollo físico y mental de 
nuestros alumnos; impartimos clases en Barcelona, 
Tarragona, Castellón, Bilbao, Canarias, Madrid.                                                          

APRENDE A DEFENDERTE 
Nuestros cursos de Defensa Personal están orien-
tados a personas que quieren aprender un sistema 
fácil y real de defensa, mejorando su seguridad y 
aumentando su con� anza, consiguiendo un e� caz 
método para resolver con éxito con� ictos y situa-
ciones peligrosas.

DEFENSA PERSONAL FEMENINA 
Las mujeres que han sido entrenadas en técnicas de 
auto-defensa, han generado en ellas mismas mayo-
res niveles de seguridad y autoestima. La mayoría 
de nuestras clases enseñan técnicas contra agarres, 
estrangulaciones, inmovilizaciones, golpeos, etc. 
Te ayudaremos no solo a defenderte, sino a saber 
evitar el enfrentamiento. 

MUGENDO NIÑOS
En Mugendo Rubí, nos preocupamos por el desa-
rrollo emocional y físico de los niños, por esto 
nuestras clases están bajo una � losofía marcial 
infantil y un programa educativo que está avalado 
por psicólogos y pedagogos. 

En cada una de nuestras clases, los niños tienen 
el acompañamiento de una psicóloga que les apoya 
en su desarrollo del carácter a través de nuestra 
AGENDA DE DESARROLLO PERSONAL, que contiene 
diversas tareas y técnicas a realizar en casa y en el 
tatami, siempre supervisado por ella y sus padres. 
Les enseñamos técnicas de como evitar el acoso 
escolar y la defensa personal y verbal.

MUGENDO KICK BOXING
Para los jóvenes y adultos, ofrecemos una experien-
cia dinámica y cardiovascular donde combinamos 
técnicas de Boxeo, Kick Boxing y toni� cación 
muscular, para que aprendas a dominar métodos 
para trabajar todo el cuerpo.

El gasto calórico es tan grande que es muy 
recomendable para cualquier persona. Pero, ade-
más, provoca muchas mejoras en los siguientes 
aspectos:
· Mejora el sistema cardiovascular.
· Pérdida de grasa.
· Pérdida de peso.
· Aumenta la fuerza

CASALES DE INVIERNO, SEMANA SANTA Y VERANO
Son una manera didáctica y divertida que implementamos para potenciar las habilidades de nuestros niños por medio de actividades donde involucran cada uno 
de los valores que enseñamos día a día en la escuela.

Mugendo en japonés signi� ca “camino ilimitado”. Es 
una arte marcial moderna e innovadora con un sistema 
pedagógico muy desarrollado.

Basado en la � losofía del Karate, comparte el mismo 
orden de cinturones y la formación personal de los 
alumnos, combinado con las técnicas más efectivas 
de los sistemas de combate más modernos, tales 
como Boxeo, Full Contact y Kick Boxing. En cada clase 
fomentamos valores como la educación, disciplina, 
autocon� anza, superación, autocontrol, entre otros.

Mugendo es una de las mejores 
artes marciales existentes, 

por su EFICACIA Y PEDAGOGÍA aplicada a 
la enseñanza en un entorno sano y seguro 

para todo tipo de personas.

¡Practicar Mugendo a parte de cambiar tu físico, transformará tu mente!
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cinc infants saharauis passaran 
les seves vacances a Rubí

Ja fa cinc anys que el moviment Vacances en Pau porta infants que viuen als campaments de refugiats 
situats al sud d’Argèlia, fora del territori del Sàhara Occidental. / Arxiu

La ciutat de Rubí acollirà du-
rant els mesos de juliol i agost 
cinc infants saharauis que vi-
uen als camps de refugiats que 
estan situats al sud d’Argèlia, 
al desert del Sàhara. Es tracta 
d’infants desplaçats arran d’un 
conflicte latent des de fa més 
de 40 anys quan Espanya va 
abandonar el territori el 1975 
i el Marroc va decidir anne-
xionar-se la zona del Sàhara 
Occidental, impedint que es 
fes efectiu el dret d’autode-
terminació recollit a la Carta 
de l’ONU el 1945.

Els infants que vindran a 
Rubí, tres nens i dos nens, te-
nen entre 10 i 12 anys, durant 
l’any fan el curs escolar als 
campaments i venen durant 
les vacances. L’any passat van 
ser quatre els infants que van 
arribar i que es van allotjar 
amb tres famílies. Enguany, se-
ran cinc infants que passaran 
les vacances amb cinc famílies 
de Rubí. “Aprofitem per fer 
revisions mèdiques, donar-los 
una bona alimentació, poten-
ciem que aprenguin el castellà 
i també ens serveix perquè 

es visibilitzi un conflicte que 
sembla que està quedant obli-
dat”, ha explicat Júlia López, 
del projecte Vacances en Pau, 
impulsat per Rubí Solidari. 
Enguany, han aconseguit que 
un dentista de la ciutat faci 
revisions i tractaments als 
menors saharauis.

Coincidint amb l’arribada 
dels infants, es farà una festa 
de benvinguda amb activitats i 
un sopar el 5 de juliol a la plaça 
Doctor Pearson, organitzada 
per l’entitat i en col·laboració 
amb l’Ajuntament. / M.C.

Últims dies per inscriure’s al 
campus en anglès de British House 

i als cursos d’idiomes d’estiu

En breu finalitza el curs acadèmic a British 
House però això no vol dir que l’escola pari 
l’activitat, ni molt menys. Durant l’última 
setmana de juny, al juliol, i les 2 primeres 
setmanes de setembre British House rep una 
nova edició de les INTERNATIONAL WEEKS, 
l’esplai infantil en anglès per a nens i nenes, i el 
campus juvenil en anglès per a adolescents.

Les INTERNATIONAL WEEKS combinen la 
diversió amb activitats de lleure dinàmiques i 
divertides, com tallers de música, ball, cuina, 
pintura, teatre, cine i un llarg etcètera, en un 
context d’immersió total en l’anglès. Els alumnes 
s’ho passen d’allò més bé i aprenen sense adonar-
se’n envoltats per l’anglès en tot moment. 

Les INTERNATIONAL WEEKS també tenen 1 
hora de classe diària on es treballa el llenguatge 
de forma activa fent projectes i presentacions en 
anglès. Tot plegat una opció molt recomanable 
per als mesos d’estiu i que a més, es pot fer  

també en setmanes soltes.
I a banda de l’esplai i el campus en anglès, 

durant el mes de juliol British House també 
ofereix un ampli ventall d’opcions per a joves, 
adults i empreses com cursos de conversa per 
a millorar la comunicació oral ràpidament, fins 
a cursos de preparació per a exàmens oficials 
com el First Certificate, Advanced o Proficiency, 
i cursos de Business English per a la feina, per 
tal de treure el màxim profit a l’estiu.

A banda dels cursos d’estiu, també estan 
obertes les inscripcions per al nou curs 2019-
2020 que comença el proper 2 de setembre. Per 
a informar-vos i reservar la  vostra plaça, us 
podeu dirigir a British House Central, a l’Av. 
Barcelona 21 de 10 a 22 h i dissabtes de 10 a 13 
h, o trucar al 935860825 per parlar amb l’Úrsula 
o la Vanesa directament. Aquest estiu tots els 
rubinencs a aprendre idiomes i passar-ho molt 
bé amb British House!

Última activitat del Programa 
d’intercanvi intergeneracional

Durant tres dies, un grup de 
gent gran s’ha traslladat a 
l’Escola del Bosc per com-
partir amb els alumnes de 
5è de Primària la darrera 
activitat del curs del Progra-
ma d’intercanvi intergene-
racional ‘Memòria Viva’. A 
través d’aquesta activitat, 
titulada ‘Jocs del record’, la 
gent gran va donar a conèi-
xer als infants una etapa de 
la seva vida en la qual els 
entreteniments eren més 
rudimentaris, però també 
més creatius.

La proposta es va desen-
volupar durant diferents dies 
de juny i ara només resta que 
els participants del programa 

es trobin per visitar l’expo-
sició permanent del Museu 
Castell per finalitzar el curs.

El Programa d’intercanvi 
intergeneracional és una ini-
ciativa que pretén potenciar 
la participació, la relació i 
la formació permanent de 
la gent gran, els infants i 
els joves del municipi en 
el marc social i cultural de 
la ciutat, així com reduir 
el nivell de fragmentació 
social per edats i col·lectius 
diferenciats.

Al programa, han partici-
pat aquest curs 16 persones 
grans i 1.200 infants i joves 
de diversos centres educa-
tius. / DdR

Ja fa anys que l’Ajuntament impulsa el Programa d’intercanvi inter-
generacional. / localpres-Arxiu

Jornada de 
formació dels 
Síndics catalans 
a Rubí
Integrants del Fòrum de 
Síndics i Síndiques, Defen-
sors i Defensores Locals 
de Catalunya (Fòrum SD) 
van assistir a una jornada 
de formació el dimecres a 
la Biblioteca de Rubí. Els 
assistents van rebre una 
formació per ampliar els 
coneixements de la Llei de 
Segona Oportunitat, una 
norma que ofereix l’oportu-
nitat que les famílies puguin 
reduir o fins i tot condonar 
els seus deutes amb l’objec-
tiu d’evitar que aquests els 
arrosseguin a una situació 
d’exclusió social.

La trobada va comptar 
amb la presència de l’ad-
vocat Martí Batllori, qui va 
explicar l’aplicació jurídica 
de la llei, i de l’economista 
Miquel A. Salazar, que tam-
bé va explicar la nova legis-
lació des del punt de vista 
econòmic. Amb aquests co-
neixements, els síndics po-
dran fer un acompanyament 
més adequat a les persones 
que es vulguin emparar a 
aquesta llei. / DdR



J a ha començat el nou mandat de l’Ajun-
tament de Rubí 2019-2023. Dissabte, 
Ana M. Martínez, la candidata socialista, 

va ser reelegida com a màxima mandatària 
municipal després que cap altra candidatura 
aconseguís la majoria absoluta. Els bons 
resultats a les urnes del Partit dels Socialis-
tes han servit no només perquè Martínez 
conservi l’alcaldia, sinó també perquè pugui 
reforçar el seu govern: amb quatre regidors 
més, el nou executiu incorpora novetats 
interessants. 

Per començar, de quatre àrees passa a vuit 
i només sobreviu l’àrea de Serveis Centrals. 
Així, Serveis a les Persones s’ha dividit en 
tres àrees, Drets Socials, Infància, Joventut i 
Ciutadania i, fi nalment, Projecció de ciutat, 

Cultura i Esports, mentre que Serveis Terri-
torials s’ha escindit a dues àrees, Planifi cació 
Urbana i Sostenibilitat i Serveis Municipals. 
Destaca una nova àrea de Personal, encapça-
lada pel regidor Moisés Rodríguez, tota una 
declaració d’intencions del nou executiu, que 
s’enfronta al repte de la consolidació de la 
plantilla municipal.

També destaca la creació d’un nou Ser-
vei de Manteniment d’Urbanitzacions, del 

qual s’encarregarà el regidor Miguel Ángel 
Romero, després que durant els darrers 
anys, el veïnat d’aquesta zona s’hagi queixat 
de forma reiterada del mal estat de voreres, 
carrers i parcs de les urbanitzacions. D’altra 
banda, Rodríguez entre altres competències, 
s’encarregarà d’impulsar una Unitat de marca 
de ciutat, per millorar la projecció exterior 
de la ciutat.

El nou cartipàs comença a treballar amb 

molta feina al davant i sense saber, a priori, 
quina durada tindrà en el temps. El PSC, 
amb 10 regidors, no té la majoria absoluta 
al Ple i necessita suports sufi cients per tenir 
la majoria sufi cient per aprovar els pres-
supostos, les ordenances i altres projectes 
importants per a la ciutat. 

Ciutadans i En Comú Podem són els 
dos partits que podrien oferir aquesta esta-
bilitat, des de dins o des de fora del govern, 
i tot i que ja hi ha hagut contactes amb les 
dues forces polítiques, de moment no hi ha 
cap concreció ni cap partit s’ha pronunciat 
públicament sobre aquest tema en cap sentit. 
En tot cas, tots els partits, amb els socialistes 
al capdavant, han expressat el seu desig de 
cercar consensos. 

Nou mandat
EDITORIAL

 Divendres, 21 de juny de 2019 OPINIÓ10

El Tuit de la setmana                  16 de juny

CER @CerRubi

Moments de la #B� VoltaRu-
bí. Un dia espectacular des-
cobrint com d’exigent pot ser 
l’entorn natural de #Rubicity. 
#RodacaminsFeec
@AjRubi @FEEC_cat @gon-
zalezibanez @pasionbike 
#Rubibike

La avaricia y la especulación inmobiliaria no tiene obstáculos posibles. Esta vez lo ha 
sufrido en sus frondosas ramas este precioso ejemplar que nos ha acompañado durante 
mucho tiempo. Y así lo han dejado. Está en la calle Barcelona con la calle Pastora. 

Emilia Ortega

Valentí Galobart Munné in memoriam
El passat dia 12, ens va deixar el nostre veí 
i amic Valentí, sallentí de  naixement, però 
rubinenc de cor i dedicació.

Una abraçada per a tota la seva família 
i amics, què n’ha deixat molts. 

L’Escola Montserrat, de la qual va ser el 
seu administrador i protagonista de la seva 
ulterior ampliació, està de dol, recordant la 
gran tasca i els seus valors com a persona. 

Destaquem també les grans col-
laboracions a la Cultura i l’Esport de la 
nostra ciutat, en les quals va deixar em-
premta per la seva entrega i generositat. I 
especialment, en la construcció i remodelat 
PAVELLÓ: CP DE BÀSQUET SANT 
JORDI.

Als que vam tenir el privilegi de col-
laborar amb ell, ens embarga la tristesa, 
només mitigada pels bons moments que 
varem passar junts i per tantes i tantes 
mostres d’afecte i moderació. Sempre li 
estarem agraïts. Pel seu exemple de tem-
prança i servei als altres. 

Que descansis en pau Valentí, que Déu et 

tingui en la glòria, sempre et recordarem.  
Josep Matarín Rodríguez

El movimiento de las pensiones dignas
Las manifestaciones, en nuestro país, por 
suerte o por desgracia, están a la orden 
del día. Creo que todo ciudadano tiene 
derecho a manifestarse en los términos 
establecidos por las leyes de nuestra demo-
cracia, pero también soy de los que creen 
que, para manifestarse, debe ser por una 
buena causa y en benefi cio de la sociedad. 
Dicho esto, deseo exponer que hace un 
tiempo se creó un movimiento llamado 
‘Movimiento por unas pensiones dignas’, 
y en su lógica aparente me pareció una 
protesta justa. Pasado el tiempo empecé 
a refl exionar sobre dicho movimiento, y 
surgieron en mí algunas dudas, que aquí 
voy a transformar en una sencilla pregunta: 
¿Todos estos manifestantes han trabajado y 
cotizado lo sufi ciente a la Seguridad Social 
durante su vida laboral para ahora tener 
una buena pensión?

José Antonio Avila López  

Cartes de la Ciutadania Fotodenúncia
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Aquesta masia no era molt 
gran i se situava en un lloc 
elevat a l’altra banda de la 
riera, on s’arribava després de 
travessar el pont de la Pelleria 
o de Cadmo. Estava al costat 
del camí de Sant Muç, que 
després es bifurcava per anar 
a Can Bosch per una banda i 
a l’ermita per l’altra. Al seu lloc 
ara es troba l’ampliació nord 
de la fàbrica Pich Aguilera 
efectuada als anys 80, època en 
la qual es va enderrocar Can 
Claverí. També en aquells 
anys es va destruir la bassa del 
molí del castell, que es trobava 
adjunta al mas.

El cartulari de Sant Cu-
gat, del 1173, tal com ens 
explica Miquel Rufé al seu 
llibre Les masies de Rubí i la 
seva gent, esmenta un “man-
sum qui dicitur Trui i mansum 
de Trui”, és a dir, ens trobem 
amb una paraula que evoca 
un trull d’oli, i és que el mas 
molt possiblement el tenia, 
ja que estava molt relacionat 
amb el molí del castell, al qual 
pertanyia la casa. Al llibre de 

EL RUBÍ D’ABANS

La desapareguda masia de Can Claverí
Jordi Vilalta
GCMR-CER

masos del segle XVI fi gura un 
tal Guillem de Truy i a altres 
documents apareix com a 
Truny o Trull.

També hem llegit que 
abans aquest mas es deia Ser-
rallach o Serra Llach, potser 
relacionat amb el cognom 
del qui l’habitava. De totes 
maneres hi ha molt poc estu-
diat i escrit.

Més endavant, cap al segle 
XVIII, ja fi gura com a Can 
Claverí, que ve del clavari, 

una persona que tenia cura 
dels diners i que depenia 
estretament del castell, que 
en aquella època ja no tenia 
jurisdicció feudal, però sí 
que posseïa molts terrenys a 
l’actual municipi. Podria ser la 
casa de qui administrava tots 
els censals. És molt probable 
que el cognom Claverí vingui 
d’aquest càrrec i efectivament 
a principis del XIX ja trobem 
un tal Miquel Claverí, els fi lls 
del qual compraren la casa 

anomenada de “cal Ferro” al 
carrer de Sant Cugat i l’en-
grandiren.

Ens diu també Rufé que 
en aquesta casa hi havia hagut 
una capella dedicada a Sant 
Francesc.

Creiem que aquesta masia 
mereix un estudi molt més 
acurat que ens pogués aclarir 
més sobre la seva història i les 
persones que la varen habitar, 
així com la seva relació amb 
el castell.

La família vol agrair les mostres de 
condol rebudes en aquests difícils mo-
ments i vol fer saber que el pròxim 26 
de juny a les 20.00 h se celebrarà la 

missa a la seva memòria.

Valentí Galobart 
Munné

Va morir el passat 12 de 
juny a l’edat de 79 anys.
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L’empresari Ramón Talamàs, 
nou president de la Cambra de 
Comerç i Indústria de Terrassa
El nou Ple de la Cambra de 
Comerç, Indústria i Serveis 
de Terrassa i demarcació es 
va consti tuir dijous de la 
setmana passada a la tarda 
amb l’elecció del president 
i del comitè executiu. El 
Ple està format per 45 
empresaris representants 
del teixit empresarial de 
la demarcació. En la reu-
nió constitutiva, Ramón 
Talamàs ha estat elegit 
president de la Cambra per 
al període 2019-2023.

Talamàs pren el relleu al 
capdavant de l’organisme a 
Marià Galí, qui ha ocupat la 
presidència durant 13 anys 
i que va anunciar que no es 
presentaria a la reelecció 
per motius personals i 
professionals.

El nou president és lli-
cenciat en Ciències Eco-
nòmiques per la UAB i 
diplomat en Direcció Co-
mercial per ESADE i és 
també Censor Jurat de 
Comptes. En la seva llarga 
trajectòria en el sector em-
presarial, destaquen, entre 
altres, càrrecs a Banc de 
Sabadell, Cirsa Compañía 
de Inversiones, SA Figueras 
Internati onal Seati ng SA i 
Congelats Reunits La Sirena 
com a conseller delegat, 
a més d’Audens Food, SA, 
on fi nalitza la seva carrera 
professional el 2017. La 
resta del comitè executi u 
està format per Santi ago 
Sabatés, Juan Ignacio Na-
varro, Natàlia Cugueró i 
Emili Pablos, a més dels 
vocals. / DdR

Obert el termini per demanar subvencions per 
a la rehabilitació d’edifi cis d’ús residencial
REDACCIÓ

La Generalitat de Catalunya, 
a través de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya 
(AHC), ha obert el termini 
per sol·licitar ajudes per a la 
rehabilitació d’edifi cis per a 
ús residencial.

Es tracta d’ajudes desti -
nades a rehabilitar els ele-
ments comuns dels edifi cis 
de tipologia residencial, 
amb la fi nalitat de fomen-
tar la millora de l’efi ciència 
energèti ca i la sostenibilitat, 
la conservació, i la millora 
de la seguretat d’uti lització i 
de l’accessibilitat. El termini 
està obert fi ns al pròxim 20 
de setembre.

Per poder sol·licitar 
aquestes subvencions hi 
ha establerts diversos re-
quisits. Els edifi cis constru-
ïts abans del 1996 poden 
demanar-les per a acci-
ons de conservació dels 
fonaments, l’estructura i les 
instal·lacions.

En el cas del manteni-
ment de l’envolupant, com 
façanes, pati s o terrats, així 

com actuacions de millora 
d’efi ciència i energèti ca, els 
edifi cis sol·licitants han de 
ser anteriors a l’any 2007.

Les sol·licituds en ma-
tèria de seguretat i acces-
sibilitat no requereixen an-
ti guitat.

El 50% dels habitatges 
de l’edifi ci sol·licitant han 
d’estar desti nats a habitatge 
habitual.

Els edifi cis sol·licitants 
han de disposar obligatòri-
ament de l’informe d’avalu-
ació de l’edifi ci.

Presentació de sol·licituds
La sol·licitud es pot presen-
tar en línia i també presen-
cialment a qualsevol Ofi cina 
Local d’Habitatge o a les di-
ferents seus de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya.

A Rubí, les demandes es 
poden formalitzar a través 
de l’Ofi cina Local Habitat-
ge, al carrer General Prim, 
33-35, 4a planta; en els 
horaris d’atenció al públic, 
de dilluns a divendres de 9 
a 14 hores. El formulari per 
a la sol·licitud presencial 
i l’enllaç al tràmit en línia 
es poden trobar al web 
municipal.

Les comunitats de veïns i veïnes ja poden sol·licitar a la Generalitat les subvencions per a la rehabilitació 
d’edifi cis. / Arxiu

Ramón Talamàs, nou president 
de la Cambra. / Cedida
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ESPECIAL FESTA MAJOR DE SANT PERE 2019

Més de 200 ac� vitats per gaudir d’una Festa 
Major que té la música com a protagonista

«No espero que sigui etern, espero que sigui inoblidable» 

Més de 200 ac� vitats con-
formen el programa de la 
Festa Major de Sant Pere 
2019 a la ciutat. Una Festa 
Major que arrencarà dijous 
27 de juny i s’allargarà fi ns 
al diumenge 30 i que inclou 
propostes pensades per a 
tots els gustos i les edats, 
amb especial protagonisme 
per als concerts i les actua-
cions musicals programades 
en el marc del Fes� val Rubí 
Random Music.

Un festival que escalfa 
motors abans de la festa i 
arrenca aquest mateix cap 
de setmana amb una nit de 
rock i les actuacions de la 
revetlla de Sant Joan. El fes-
� val inclou més d’una tren-
tena d’actuacions d’ar� stes i 
grups de diferents es� ls.

Enguany, l’atleta rubi-
nenc Carles Cas� llejo, quatre 
cops olímpic, serà l’encarre-
gat de donar el tret de sor-
� da a la Festa Major amb el 
pregó el 27 de juny al vespre. 
Més enllà de la música, es 
tornarà a fer el fes� val Holi 
Doly a l’Escardívol, el Celler 
acollirà tres espectacles de 
circ i la rambla del Ferrocarril 
tornarà a acollir nombroses 

ac� vitats familiars. De fet, 
en tota la programació hi 
ha almenys mig centenar 
d’ac� vitats pensades per al 
públic infan� l.

No hi faltaran les acti-
vitats més tradicionals. La 
ballada de Gitanes al Carrer 
i l’espectacle de l’Esbart, que 
enguany celebra 50 anys de 
la coreografia creada per 
l’Albert Sans, el ball d’enve-
lat, les audicions, el concert 
i el concurs de sardanes, 
les actuacions geganteres, 
la diada castellera, les jor-
nades de jazz i blues, els 
concerts de l’Obrador Coral 
i de l’Agrupació Musical Se-
gle XXI o les actuacions de 
les cases regionals. Tampoc 
no faltarà el foc amb els 
tradicionals correfocs i el 
piromusical, que tancarà la 
festa diumenge.

El Mercat de Festa Major, 
a l’illa, i les fi res d’atraccions 
i d’artesania, a l’aparcament 
del Rubí Forma, a més de di-
ferents propostes espor� ves, 
són altres de les ac� vitats 
que tornaran per aquesta 
Festa Major, l’edició núme-
ro 40 des de la recuperada 
democràcia l’any 1979.



El RRandom Rock és la gran novetat del fes-
� val d’enguany, un vespre de rock’n’roll amb 
la par� cipació de diverses bandes locals que 
durant tot l’any han actuat a l’Espai 1413 del 
Centre Cívic del Pinar. Els concerts previstos 
són Timeless (metal), StringcordZ (rock alter-

nati u) i Soak in Bleach (rock) a par� r de les 
19 hores; i Los Zigarros (rock), Kao� ko (punk 
rock) i Sin/City (tribut a AC/DC) a par� r de 
les 22 hores. Els sis concerts són gratuïts i 
� ndran lloc a l’escenari de l’Escardívol la nit 
del dissabte 22 de juny. 

Maruja Limón presentarà a La Sala el dime-
cres 26 de juny el seu primer àlbum, ‘Más de 
� ’, un treball amb el qual han aconseguit el 
premi a Ar� sta Revelació dels Premis ARC de 
la indústria musical catalana. Es tracta d’un 
disc que és una narració de la vida de cadas-
cuna de les components a través d’una gran 

varietat d’infl uències musicals que transiten 
entre els ritmes lla� ns, la música mediterrà-
nia i el pop, ar� culat amb una arrel fl amenca. 
Maruja Limón, creat el 2014, està format per 
Esther González i Sheila Mesas (veus), Vicky 
Blum (guitarra), Elisenda Fàbregas (percussió) 
i Mila González (trompeta).

El cantautor Marwan, fi ll d’un pales�  i una 
espanyola, actuarà el dimarts 25 de juny a 
La Sala per oferir un concert del seu darrer 
disc, ‘Mis paisajes interiores’. Un nou treball 
musical en el qual explora temes molt diver-
sos al voltant del món interior humà i que 

inclou cançons com ‘Conviene Saber’, ‘Cómo 
hacer que vuelvas’ o ‘La vida cuesta’, amb un 
impactant videoclip sobre l’abandonament 
animal. Marwan, dis� ngit pel Parlament Eu-
ropeu com a ‘Músic per la pau’, ha ofert més 
de 150 concerts arreu del món.

Judit Neddermann i Dolo Beltrán compar� -
ran l’escenari de La Sala el 27 de juny amb 
un espectacle en el qual totes dues oferiran 
els seus nous treballs. Neddermann, amb el 
seu es� l jazz, funk i pop ha publicat recent-
ment ‘Nua’, el seu tercer disc, que explora 

l’etapa adulta, produït per Pau Figueres. 
Dolo Beltrán, per la seva banda, presentarà 
el seu primer treball musical, ‘Copilotos’. La 
cantant i intèrpret barcelonina és coneguda 
per formar part durant 15 anys de la banda 
de música Pastora.

RRandom Rock, el tret de sor� da del fes� val

Els ritmes d’arrel fl amenca de Maruja Limón

El cantautor Marwan, un ‘Músic per la pau’

22 de juny (19h-24h)
Escardívol
Gratuït

26 de juny (21h)
Teatre La Sala
Entrada 10€

25 de juny (21h)
Teatre La Sala
Entrada 10€

27 de juny (22h)
Teatre La Sala
Entrada 10€

FESTIVAL RUBÍ RRANDOM 2019
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Judit Neddermann & Dolo Beltrán oferiran 
la seva música jazz, folk, pop i electrònica
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Ràdio Rubí compleix 40 anys i quina millor ma-
nera d’encetar els actes de celebració que amb 
una nova edició del festi val RubiSound, amb 
grups del passat, present i futur de la ciutat. El 
RubiSound serà el 27 de juny a la plaça Doctor 
Guardiet. La Sra. De González (pop rock) torna 

als escenaris exclusivament pel festi val, Che 
Sudaka (mesti ssatge) representa un present 
exitós i Pep’s Show Boys (electro swing) és una 
banda amb un futur prometedor. Totes tres, 
juntament amb l’emissora municipal, seran 
les protagonistes del festi val.

Suu és una de les joves promeses catalanes 
de la música més seguides i escoltades. Ha 
triomfat a parti r del seu canal de Youtube 
i d’Instagram (@tontaca13) i ha aconseguit 
publicar el seu primer disc: ‘Natural’. Susanna 
Ventura reivindica a través de les seves lletres 

el feminisme i el seu treball està farcit de 
notes pop, reggae, ska, calypso, rumba o de 
mesti ssatge. El 27 de juny a les 23.30 hores a 
l’Escardívol interpretarà algunes de les seves 
cançons més conegudes pel públic més jove, 
com ara ‘Lligar no és lo teu’ o ‘Reinas’.

Buhos és un dels grups de música més festi us 
que es pot trobar actualment en el panorama 
català. La seva música festi va plena de notes 
rock, ska, reggae, punk i pop cantada en català 
i castellà va ser una de les revelacions del pa-
norama musical de l’any passat. De fet, el grup 

havia de tocar a Rubí a la Festa Major 2018, 
però el concert es va suspendre per culpa de la 
pluja. Com van prometre, tornen al RRandom 
per oferir una actuació amb cançons com ‘Vol-
cans’ o ‘Barcelona s’il·lumina’. El concert serà el 
27 de juny a la 1 de la mati nada a l’Escardívol.

Sixtus està format per 7 músics d’Osona 
que ofereixen versions de grups de l’escena 
cultural i festi va catalana com Txarango, Zoo, 
Buhos, La Raíz, Auxili o Aspencat, a més de 
grans clàssics, himnes de rock, ska, punk i 
reggae d’últi ma generació. El grup destaca 

pel seu gran directe, que connecta amb tota 
mena de públic, però especialment amb els 
més joves. El concert de Sixtus ti ndrà lloc el 
27 de juny a parti r de les 2.30 hores i seran 
els encarregats de tancar la primera nit de la 
Festa Major a l’Escardívol.

Un RubiSound per celebrar 40 anys de Ràdio

Suu: un talent que triomfa a les xarxes socials

Una gran festa amb Buhos a l’Escardívol

Sixtus, versions modernes i un gran directe

27 de juny (22.30h)
Pl. Doctor Guardiet
Gratuït

27 de juny (23.30h)
Escardívol
Gratuït

27 de juny (1h)
Escardívol
Gratuït

27 de juny (2.30h)
Escardívol
Gratuït

FESTIVAL RUBÍ RRANDOM 2019

20% de 
descompte en 
tota la gamma 

eBikes de 
Merida 

(fins 31 de juliol) 

Carrer de Montserrat 5 
www.ciclespages.cat 
info@ciclespages.cat 

93 699 03 59 
 

Esta foto de Autor desconocido 
está bajo licencia CC BY-SA 
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La cantaora granadina Estrella Morente ofe-
rirà el 28 de juny a les 22.30 hores a l’amfi -
teatre del Castell un concert dins la seva gira 
‘Copla’. Una actuació en la qual presentarà 
el seu últi m treball, on la guardonada canta-
ora fa un senti t homenatge a la ‘copla’, amb 

grans clàssics d’aquest gènere. Temes com 
‘Madrina’, popularitzats per la inoblidable 
Concha Piquer, ‘El día que nací yo’, d’Imperio 
Argenti na, ‘Yo soy esa,’ de Juanita Reina o 
‘Supiros de España’ d’Estrellita Castro, entre 
molts altres.

Per quart any consecutiu, Els 40 On Tour, 
el festi val d’esti u de la popular emissora de 
ràdio, arribarà a Rubí per la Festa Major. 
Enguany seran els locutors i DJ de Los 40 Cata-
lunya Adrià Ortega i Víctor de la Torre, els qui 
pujaran la mati nada de divendres a dissabte, 

a les 2 hores, a l’escenari de l’Escardívol per 
fer ballar tothom punxant els èxits comercials 
més escoltats a l’emissora, amb música d’arti s-
tes nacionals i internacionals, i repassant els 
èxits de l’esti u. La proposta musical ha ti ngut 
una gran acollida en edicions anteriors.

La girlband Sweet California pujarà el 28 de 
juny a les 24 hores a l’escenari de l’Escardí-
vol per fer ballar el públic amb un concert 
de presentació del seu nou disc, ‘Origen’. El 
quart àlbum de la reconeguda formació és un 
disc pop en castellà, amb mati sos de molts 

esti ls musicals, entre aquests l’afro o l’urbà. 
‘Origen’ és un disc de temàti ca positi va que 
enalteix l’amor i el respecte per un mateix, 
amb un so actual i innovador, fet que manté el 
grup com un referent en el panorama musical 
actual, especialment entre el públic juvenil.

Fa anys que la Festa Major inclou una nit 
dedicada a la celebració del Dia Internacional 
de l’Orgull LGTB, coincidint amb el 28 de juny. 
Enguany, la festa arrencarà a la plaça Salva-
dor Allende a les 23 hores amb Tribade, tres 
arti stes que fan del rap fusió una reivindicació 

feminista. A les 00.30 hores serà el torn de La-
dilla Rusa, un extravagant duet de periodistes 
vallesans que fan electropop i que han triomfat 
amb les lletres absurdes de cançons com ‘Ma-
caulay Culin’ o ‘Bebo (de bar en peor)’. La festa 
acabarà amb un DJ a parti r de les 2 hores.

Les ‘coplas’ d’Estrella Morente, al Castell

Els 40 On Tour, amb Adrià Ortega i Víctor 
de la Torre, disposats a fer ballar tothom

Sweet California torna a l’Escardívol 
per presentar el seu últi m disc, ‘Origen’ 

El rap feminista de Tribade i l’electropop 
de Ladilla Russa en el Dia de l’Orgull LGTB

28 de juny (22.30h)
Amfi teatre del Castell 
Entrada 20€

28 de juny (2h)
Escardívol
Gratuït

28 juny (24h)
Escardívol
Gratuït

28 de juny (23h)
Pl. Salvador Allende
Gratuït

FESTIVAL RUBÍ RRANDOM 2019
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El mí� c grup de pop rock i new wave La Unión 
actuarà la ma� nada de dissabte a diumenge, 
durant la Nit Golfa, a l’Escardívol. L’exitosa 
banda dels anys 80 i 90 pujarà a l’escenari per 
rememorar alguns dels seus grans èxits com 
‘Lobo Hombre en París’, ‘Sildavia’, ‘El Rey del 

Ring’, ‘Maracaibo’ o ‘Más y más’, però també 
per repassar alguns dels seus treballs posteri-
ors. La Unión està formada per Rafa Sánchez, 
Luís Bolín i Mario Mar� nez. El concert pertany 
a la gira ‘Tiempo’, amb la qual el grup celebra 
el seu 35è aniversari.

Versión imposible tornarà a l’Escardívol durant 
la Nit Golfa per oferir al públic un nou concert 
amb versions d’ar� stes de totes les èpoques 
i es� ls, des de Fito fi ns a Estopa, passant per 
Shakira, Julio Iglesias o Eros Ramazzo� . Un xou 
musical amb molt d’humor, amb una posada 

en escena molt teatral i amb constant interac-
ció amb el públic. La banda liderada per David 
Moreno s’enfrontarà al repte d’aconseguir 
superar l’èxit incontestable del concert de l’any 
passat, quan els milers de persones que ompli-
en l’Escardívol s’ho van passar en gran. 

‘Adiós Tequila Tour’ és la gira amb la qual la 
mí� ca banda capitanejada per Ariel Rot i Alejo 
S� vel diuen adéu als escenaris. Una gira que 
� ndrà parada a Rubí durant la Nit Golfa, quan 
la formació sal�  a l’Escardívol per reviure amb 
un directe molt potent temes que són him-

nes i que han traspassat generacions. Entre 
aquests, ‘Dime que me quieres’, ‘Me vuelves 
loco’, ‘Quiero besarte’, ‘Salta’ o ‘Rock and 
roll en la plaza del pueblo’. Un vibrant adéu 
d’un grup que ha estat part fonamental de la 
història del rock en castellà. 

La Nit de revival, que es trasllada 
enguany a la plaça del Doctor 

Guardiet i que � ndrà lloc el dissabte 29 de 
juny a les 23 hores, comptarà amb els grups 
Los Brincos, Los Diablos i Sabor de Gràcia 
com a protagonistes. Los Brincos repassaran 
els èxits d’aquella banda que va revolucionar 
el pop espanyol fa més de cinquanta anys 
amb temes com ‘Nadie te quiere ya’ o ‘Lola’, 
mentre que Los Diablos reviuran els hits que 
van popularitzar als anys 70 com ‘Un rayito de 
sol’. Per la seva banda, Sabor de Gràcia home-
natjarà la rumba catalana i el gran Peret.

Els grans èxits de La Unión, a l’Escardívol

Versions d’ar� stes de totes les èpoques i 
molt humor, amb el grup Versión Imposible

La mí� ca banda Tequila diu adéu als 
escenaris amb una gira amb parada a Rubí

Los Brincos, Los Diablos i Sabor de Gràcia, 
els protagonistes de la Nit de revival

29 juny (2h)
Escardívol
Gratuït

29 juny (4h)
Escardívol
Gratuït

29 de juny (24h)
Escardívol
Gratuït

FESTIVAL RUBÍ RRANDOM 2019

29 de juny (23h)
Plaça Dr. Guardiet 
Gratuït
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El cantant d’Utrera Marcos 
Borrego, més conegut com 
DeMarco Flamenco, porta a 
l’amfi teatre del Castell el seu 
nou espectacle, ‘Le sonrío al 
agua’, per tancar el Fes� val 
RRandom 2019 el 30 de juny. 
DeMarco és un artista que 
es caracteritza per les seves 

cançons fl amenques que trac-
ten sentiments universals, 
afegint ritmes més actuals 
i acompanyat d’una banda. 
Tot i ser un àlbum principal-
ment fl amenc, ‘Le sonrío al 
agua’ inclou temes pop, rock, 
ritmes lla� ns i sons digitals i 
urbans.

Nascuda als camps de refugi-
ats saharauis al sud d’Argèlia, 
Aziza Brahim, actualment 
resident a Barcelona, s’ha 
conver� t en una de les veus 
de l’exili del poble del Sàhara 
Occidental. La cantant afri-
cana oferirà el seu repertori, 
acompanyada pel seu habi-
tual ‘tabal’, un instrument 
de percussió exclusivament 

femení, el 30 de juny a la pla-
ça Salvador Allende amb un 
vermut musical on el públic 
� ndrà l’oportunitat d’escoltar 
el seu darrer disc: ‘Abbar el 
hamada’. Es tracta d’un àlbum 
farcit de referències a la lluita 
de les dones, a l’exili i als murs, 
amb ritmes africans, però amb 
infl uències cubanes, fruit del 
seu pas per l’illa caribenya.

DeMarco Flamenco tanca 
el RRandom amb el seu 
espectacle ‘Le sonrío al agua’

Aziza Brahim: un vermut 
musical amb la veu de 
l’exili del Sàhara Occidental

30 de juny (20.30h)
Amfi teatre del Castell
Entrada 19,50€

30 de juny (12h)
Pl. Salvador Allende
Gratuït

FESTIVAL RUBÍ RRANDOM 2019

L’ar� sta andalús Paco Can-
dela actuarà en el marc del 
Fes� val RRandom el 24 de 
juny a les 21 hores a La Sala. 
El cantant oferirà als assis-
tents el seu darrer àlbum, ‘El 
poder de la música’, que in-
clou una desena de cançons 
entre les quals hi ha sevilla-

nes, fandangos, rumbes o 
granaínas.

Temes com ‘Aunque me 
rompa el alma’, ‘Cuando te 
veo dormido’ o ‘Qué voy 
a querer ‘pa’ � ’ sonaran al 
costat dels seus clàssics: 
‘Siéntate a mi vera’ o ‘Al fi n 
llegó el dia’.

Paco Candela aterra a La Sala 
amb sevillanes, fandangos, 
rumba i ‘granaínas’

24 de juny (21h)
La Sala
Entrada 17,50€
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Entrevista a l’atleta Carles Cas� llejo, pregoner de la Festa Major 2019

“És un honor ser el pregoner de les festes de la ciutat 
que m’ha vist créixer i amb la qual m’iden� fi co”
CRISTINA CARRASCO

- Quan et van proposar ser el 
Pregoner de la Festa Major?
- M’ho van proposar fa un mes 
quan es van celebrar les Ru-
bimpíades, on vaig col·laborar. 
Evidentment, la proposta em 
va fer molta gràcia i no vaig 
dubtar en cap moment. Per 
mi, signifi ca molt, és un honor 
ser el pregoner de les festes de 
la ciutat que m’ha vist créixer i 
amb la qual m’iden� fi co.
- Orgullós de ser rubinenc?
- I tant... Sóc rubinenc, vaig 
néixer a Barcelona, però els 
pares vivien a Rubí, així que 
amb tres dies ja estava aquí. 
Vaig estudiar a l’escola Ma-
ria Montessori i després a 
l’ins� tut Duc de Montblanc. 
Després ja vaig accedir a la 
Universitat Autònoma, on 
vaig cursar dues carreres i 
vaig formar-me com a mestre 
i pedagog. Vaig viure a Rubí 
fi ns que anys més tard em vaig 
casar, però m’he format aquí 
com a persona i sempre porto 
Rubí al cor.

- Quins records tens de la 
Festa Major de Rubí?
- Les he viscut i gaudit molt, 
com qualsevol rubinenc (riu). 
Ja d’adolescent i de jove, quan 
comences a sortir una mi-
queta, sempre respectant els 
horaris que marcava la mare, 
i més tard, quan ja tenia edat 
per viure-la en tota la seva 
esplendor. Fins i tot ajudant 
en alguna ocasió en el bar de 
la Unió Atlè� ca Rubí (UAR) a 
la zona del ball.
- Què t’agradava més?
- Suposo que les nits, els 
concerts, les Nits Golfes fi ns a 
la xocolatada quan ja comen-
çava a fer-se de dia. Evident-
ment, també les activitats 
espor� ves, com la Cursa de 
Sant Muç.
- Com vas iniciar-te en el món 
de l’atle� sme?
- Vaig ser atleta de formació 
de la UAR, quan era molt jove. 
Després ja vaig passar a altres 
clubs com el Poble Nou, el 
Barça o Adidas, però vaig con-
� nuar formant part de l’staff  
tècnic de la UAR perquè vaig 

ser monitor dels nens durant 
molts anys. De fet, després 
de tants anys, quan et trobes 
amb alguns d’aquests infants 
que ja són grans i et recorden, 
sempre et fa gràcia.
- Tens un palmarès impressi-
onant en la teva carrera com 

a professional. Quin ha estat 
el millor moment?
- És molt di� cil, però el mo-
ment que mai no oblidaré és 
la primera vegada que vaig 
estar en els Jocs Olímpics. He 
� ngut l’ocasió de par� cipar en 
quatre Olimpíades i la primera 

vegada, en el 2004, va ser molt 
emocionant, però no vam po-
der estar en la jornada inaugu-
ral. Ja en els meus segons Jocs 
Olímpics, sí que vam poder 
par� cipar en la inauguració 
i va ser inoblidable. Tenir la 
sort de formar part d’aquest 
moviment olímpic és una de 
les coses de les quals més 
orgullós pot estar qualsevol 
espor� sta, i especialment si 
es dedica a un esport mino-
ritari com en aquest cas és 
l’atle� sme.
- L’any passat vas patir un 
accident que et va allunyar 
de l’alta compe� ció. 
- Vaig patir un accident al 
gimnàs i em vaig trencar una 
vèrtebra, l’L4, per sort va ser 
una fractura bona, ja que 
podia haver-me quedat en 
una cadira de rodes perfecta-
ment. Però vaig tenir la sort, 
o el cos preparat per ser un 
espor� sta, que vaig aguantar 
prou bé l’impacte. Ara ja es� c 
pràc� cament recuperat i vaig 
reprenent una mica els entre-
naments i vivint l’esport d’una 

manera més relaxada i fent un 
pas més cap a la formació.
- Quins projectes tens actu-
alment?
- Es� c com a entrenador de 
mig fons i fons en el Centre 
d’Alt Rendiment de Sant Cu-
gat, a part de tenir el club de 
corredors populars, de ser un 
dels líders d’un grup d’entre-
nament del club Adidas, els 
Adidas Runners Barcelona, 
que fem entrenaments gra-
tuïts a Barcelona un parell de 
dies a la setmana... I de cara 
a l’any vinent, decidint si em 
poso a treballar com a mestre. 
Molta activitat diària, amb 
molts projectes, i no � nc gaire 
temps d’avorrir-me...
- Per acabar, ens podries 
avançar com serà el Pregó?
- Encara no el � nc preparat, 
però intentaré parlar des del 
cor, que és quan surten les 
coses millor i són més creïbles 
i a par� r d’aquí doncs inaugu-
rar la Festa Major de Rubí del 
2019 i que la gent s’ho passi 
bé i que la recordin com una 
gran festa.

Carles Cas� llejo i Salvador (Barcelona, 18 d’agost de 1978), ha 
estat campió d’Espanya de 5.000 (2004), 10.000 (2009 i 2013), 
mitja marató (2015), marató (2011, 2014 i 2016) i camp a través 
(2012). El fondista rubinenc ha par� cipat en quatre cites olímpi-
ques, a Atenes, Pequín, Londres i Rio de Janeiro.  
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29 de juny (19.30h)
Escardívol

Les Gitanes al Carrer seran més 
par� cipa� ves que mai amb mo� u 
del 50 anys de la coreografi a

29 de juny (22.30h)
Amfi teatre del Castell 
Entrada 4€

La Festa Major 2019 � ndrà 
el seu espai de commemo-
ració al 50è aniversari de 
la creació de la coreografi a 
del ball de Gitanes de Rubí, 
que fi ns aleshores era un 
ball popular i que Albert 
Sans va aconseguir teatra-
litzar per tal de fer-ne un 
espectacle. Així, les Gitanes 
al Carrer d’enguany seran 
molt especials i és que, a 
més de comptar amb la 
participació de l’Esbart 

Dansaire de Rubí i de totes 
les en� tats que s’hi sumen 
habitualment, també hi 
seran presents els esbarts 
catalans que tenen el ball 
de Gitanes de Rubí dins del 
seu repertori.

La sor� da de la Ballada 
de Gitanes està prevista 
a les 19 hores des de la 
rambla del Ferrocarril, amb 
la par� cipació dels esbarts 
convidats, una cinquantena 
de colles de balladors ru-

binencs i tots els grups de 
l’escola de l’Esbart de Rubí. 
Després de recórrer tota la 
ciutat arribaran a l’Escardí-
vol, on tots els grups par� -
ciparan en la XXXVII Ballada 
de Gitanes al Carrer. Un cop 
finalitzada, com sempre, 
tots els assistents es podran 
sumar a la ballada popular 
de les Gitanes.

‘Gitanes 50’, un espectacle 
homenatge a les Gitanes

L’espectacle de l’Esbart Dan-
saire, que com cada any és 
pel 29 de juny, dia de Sant 
Pere, � ndrà en aquesta oca-
sió com a gran protagonista 
el ball de Gitanes de Rubí, 
que enguany compleix 50 
anys des que Albert Sans en 
va crear la coreografi a. Per 
aquest motiu, l’entitat ha 
� tulat l’espectacle ‘Gitanes 
50’, i, a més de participar 
l’Esbart Dansaire de Rubí, 
també comptarà amb la par-
� cipació d’altres esbarts que 
tenen en el seu repertori 
aquest ball i que prèviament 
hauran par� cipat en la balla-
da de Gitanes al Carrer.

L’espectacle es farà a 
l’amfi teatre del Castell, té un 
cost de 4 euros i està previst 
que comenci a les 22.30 
hores. En aquesta ocasió, 
el ball de Gitanes serà es-
pecial, segons ha explicat el 
president de l’en� tat, Joan 
Camps, i inclourà algunes 
sorpreses. Així, està previst 
que durant la mitja part de 
l’espectacle es projec�  un ví-
deo commemora� u del 50è 

aniversari de la coreografi a i 
un vídeo sobre la ballada de 
Gitanes al Carrer que s’haurà 
fet aquella mateixa tarda.

L’Esbart se sent “maltrac-
tat” per l’Ajuntament
El president de l’Esbart s’ha 
mostrat decebut amb l’Ajun-
tament de Rubí i ha asse-
gurat que, més enllà de la 
infraestructura, el consistori 
no ha col·laborat en res per 
poder fer l’espectacle. “Fer 
tot això ens costa diners i 
som una en� tat sense ànim 
de lucre, l’Ajuntament no ha 
col·laborat en res i estem 
enfadats, no ens han tractat 
bé, però farem l’espectacle 
igualment”. 

Camps no entén per què 
l’Ajuntament “ignora” i “mal-
tracta” una en� tat històrica 
de la ciutat: “No ens imagi-
nem cap dels artistes que 
actuaran per la Festa Major 
pagant per actuar i nosal-
tres, que som una entitat 
que fa 94 anys que treballem 
per la ciutat, sí que ho hem 
de fer”.

Les Gitanes al Carrer és un dels actes populars de la Festa Major. / Arxiu-El Gra

L’espectacle d’enguany homenatjarà els 
50 anys del ball de Gitanes. / Arxiu-El Gra
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T. 934 618 332
info@rdhinmobiliaria.com - www.rdhinmobiliaria.com

Avda. Josep Ferrer i Domingo 8-10 (LOCAL 2)
 08191 Rubí (Barcelona)

Síguenos en 

1- El producto: 
Debe reunir un criterio en linea con la demanda, 
ubicación, servicios, mantenimiento y buen cuidado.
Las certi�caciones como la cédula de habitabilidad 

y certi�cados energéticos son obligatorios por ley a 
la hora de poner el inmueble a la venta y da una 
imagen de seguridad al comprador y al mercado.
RdH: Ofrecemos los servicios a un coste mínimo o 
gratuito a nuestros clientes exclusivos.

2- El precio: 
El precio de venta siempre debe estar a precio de 
mercado bien tasado y valorado por un perito inmo-
biliario.
Un inmueble fuera de precio es la garantía de venta 

de otro de igual caracteristicas a precio de mercado.
RdH: Aportamos gratuitamente la valoración / 
tasación a nuestros clientes.

3- La distribución:
El inmueble debe ser promocionado en su zona y 
areas de in�uencia ya sea en Rubí cómo en poblacio-
nes dónde pueda haber demanda del producto, por 
ello la inmobiliaria debe tener realizado un plan de 
ventas personalizado para el inmueble.
RdH: Ofrecemos gratuitamente un plan de ventas 
personalizado por producto basado en los criterios de 
demanda de los clientes y target.

Por todo esto y mucho más decimos: 

"TU PATRIMONIO EN BUENAS MANOS" 

Los 5 puntos RdH. 60 días para el éxito
4- La comunicación:
Un inmueble debe estar siempre bien posicionado en 
el mercado de portales inmobiliarios y sobre todo en 
la web de la inmobiliaria, haciendo siempre una 
inversión en el posicionamiento.
Un reportaje fotográ�co de calidad y un video del 

inmueble garantiza un buen posicionamiento y una 
mayor in�uencia en el comprador viendo con la 
máxima realidad el estado de su posible inversión. 
RdH: Ofrecemos sin coste alguno desde las publicacio-
nes, los reportajes y la promoción de los inmuebles.

5- La venta:
Un inmueble difícilmente se vende sin tener estudia-
dos bien los 4 puntos anteriores en el plazo deseado.
Las visitas son una pieza clave a la hora de la venta, 

por ello el inmueble debe estar limpio, cuidado, 
ordenado, iluminado y con la mínima presencia de 
personas dentro del mismo para que el comprador 
pueda centrar su interés en el inmueble, por este 
motivo aconsejamos dejar la visita únicamente entre 
el profesional y el comprador.
RdH: Aportamos compradores con una garantía de 
compra, ya que previamente hemos estudiado con 
mucha atención sus necesidades y posibilidades para 
evitar a todas las partes visitas innecesarias así como 
garantizamos a la parte vendedora que las visitas 
sean seguras y profesionales.

Les sardanes, un clàssic que 
no falla a la Festa Major
La sardana � ndrà de nou el 
seu espai propi en la Festa 
Major de Sant Pere a la 
ciutat gràcies a les ac� vitats 
que des de fa anys organitza 
el Foment de la Sardana de 
Rubí.

La primera de les audi-
cions sardanistes arribarà 
dijous 27 de juny a les 21 
hores a la plaça Catalunya 
i anirà a càrrec de la cobla 
Ciutat de Girona. L’audi-

ció constarà de vuit temes 
entre els quals hi haurà 
‘A Rubí, ara i sempre’ de 
Joaquim Soms i ‘Joia de Pa-
lamós’ de Francesc Mas.

La següent audició � n-
drà lloc el divendres 28 de 
juny a les 19.30 hores tam-
bé a la plaça Catalunya i serà 
interpretada per la cobla 
La Principal de la Bisbal. El 
programa d’aquesta segona 
audició també contempla 
nou sardanes, entre les 
quals destaquen ‘Rubí, sar-
dana d’or’ de Fèlix Mar� nez 
i l’estrena de ‘Cap a l’Infi nit’ 
(� ble) de Lluís Pujals.

El mateix divendres 28 
de juny a mitjanit i a la plaça 
Doctor Guardiet � ndrà lloc 
el gran ball d’envelat, que 
anirà a càrrec de l’orquestra 
internacional La Principal de 
la Bisbal.

Concert ‘Som’
Una altra de les propostes 
consolidades del Foment de 
la Sardana per la Festa Ma-
jor de Sant Pere és el concert 

de sardanes. Aquest � ndrà 
lloc diumenge 30 de juny a 
les 18.30 hores a l’Església 
de Sant Pere. El concert, 
interpretat per la Cobla 
La Principal del Llobregat, 
porta per � tol ‘Som’ i és un 
espectacle commemora� u 
del 90è aniversari d’aquesta 
reconeguda cobla.

L’espectacle obrirà amb 
una fanfàrria, inclourà al-
guns clàssics com les sar-
danes ‘Quan l’amor neix’ de 
Narcís Costa o ‘Con� nuïtat’ 
de Vicenç Bou i repassarà 
temes de l’Orquestra Ar� s-
� ca Llobregatana, d’on va 
néixer la Cobla La Principal 
del Llobregat, com ara el 
foxtrot ‘Crits...! o la polca 
‘Anís del Velocípedo’.

El concert es comple-
tarà amb dues sardanes 
d’aquell 1929, dos temes 
propis d’esbart, entre ells 
la desfi lada del ball de Gita-
nes de Rubí i alguns temes 
d’aquest norantè aniversari 
com la glossa de músiques 
populars ‘Som’.

Una vintena de colles 
par� ciparan en el 34è Concurs 
de Colles Sardanistes de Rubí

Una vintena de colles de 
totes les categories –aleví, 
infantil, juvenil, grans i 
veterans– par� ciparan al 
34è Concurs de Colles Sar-
danistes de Rubí organitzat 
per l’Escola de Sardanes 
Flor de Neu. 

El certamen, que � ndrà 
lloc el dissabte 29 de juny 
a les 22 hores a la tambla 
del Ferrocarril,  és un prova 
del campionat territorial de 
comarques barcelonines 
de totes les categories. En-

tre les colles par� cipants, 
hi haurà colles punteres 
en la categoria gran del 
territorial de les comar-
ques barcelonines com la 
Riallera de Vic o Mirant al 
Cel de Sabadell o la Colla 
Sabadell, que actualment 
està al capdavant del Cam-
pionat de Catalunya en la 
categoria de veterans. El 
concurs comptarà amb la 
participació de la Cobla 
Sabadell, que interpretarà 
la música. 

Imatge d’una audició a principis de juny a la plaça Catalunya. / J.A. Montoya

El concurs � ndrà lloc a la rambla del Ferrocarril. / Arxiu

29 de juny (22h)
Rambla del Ferrocarril
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Els Gegants de Rubí celebraran 
el seu 35è aniversari durant el Pregó 
Els Gegants de Rubí, en Roc 
i la Paula, celebraran en 
el marc de la Festa Major 
d’enguany el seu 35è ani-
versari. Serà durant l’acte 
del Pregó, dijous 27 de juny 
a les 20.30 hores a la plaça 
Pere Aguilera, recordant 
aquell pregó del 1984 quan 
van presentar-se per primer 
cop davant la ciutadania.

Cal recordar que al llarg 
dels úl� ms 63 anys, Rubí 
ha � ngut tres parelles de 
gegants. La primera va ser 
entre 1956 i 1970 i estava 
formada per Isabel i Fer-
nando, els Reis Catòlics. A 
causa d’un accident, aques-
ta parella gegantera no va 
poder sor� r més. Un any 
després, el 29 de juny de 
1971 van ser batejats una 
nova parella de gegants, 
que també van anomenar-
se com a Isabel i Fernando. 
L’any 1977, la situació polí-
� ca de l’època va fer que 
aquests gegants fossin ar-
raconats. Ja amb la recupe-
ració de la democràcia, van 
reaparèixer reconver� ts en 
l’actual parella de gegants, 
l’any 1984.

Des d’aquell moment, 
en Roc i la Paula no han dei-
xat d’assis� r als principals 
actes fes� us de la ciutat i 
han ampliat la família amb 

els gegantons Laia i Gal-
deric, i els capgrossos Avi 
Piwo i l’Orelletes, aquest 
darrer estrenat a la Festa 
Major de l’any passat.

Com és tradició, un cop 
el pregoner, que enguany 
és l’atleta Carles Cas� llejo, 
hagi donat per inaugurada 
la festa, li farà entrega de 
la toia a la geganta Pau-
la i s’iniciarà el Ball de 
Plaça dels gegants. Des-
prés del Pregó, els gegants 
accediran al vestíbul de 
l’Ajuntament, on faran nit. 
Dissabte, 29 de juny, diada 
de Sant Pere, � ndran lloc 
a par� r de les 8 del ma�  
les tradicionals ma� nades 
gralleres, amb les quals 
es convidarà la ciutadania 
a llevar-se i començar a 
gaudir del dia central de la 
Festa Major.

A les 10 hores està pre-
vista la despertada i plan-
tada dels gegants a la plaça 
Pere Aguilera i després el 
ball ins� tucional davant les 
autoritats. Tot seguit � ndrà 
lloc un pe� t Seguici amb els 
Gegants pel centre fi ns a 
arribar a l’església de Sant 
Pere, on a les 11.30 hores 
� ndrà lloc l’Ofi ci Solemne 
de Festa Major. Durant 
l’ofertori, serà el moment 
del XXXIII Ball d’Església 

dels gegants de Rubí, ‘La 
Muixeranga dels Gegants 
de Rubí’. Finalment, sor� nt 
d’ofi ci, cap a les 13 hores, 
� ndrà lloc un ball de plaça 
de gegants i gegantons.

Cal destacar que la tra-
dicional Trobada de Ge-
gants, que fi ns fa dos anys 
es feia en el marc de la Fes-
ta Major, ara s’ha traslladat 
al primer cap de setmana 
de juliol. Els Gegants de Rubí, Roc i Paula, amb els gegantons Laia i Galderic i el capgros Orelletes. / Colla Geganters

La Diada Castellera comptarà amb 
la presència de quatre colles

29 de juny (20h)
Pl. Pere Aguilera

Els Castellers de Rubí organitzen una vegada més la Diada 
Castellera coincidint amb la Festa de Sant Pere. En aquesta 
ocasió, hi par� ciparan quatre grups: els Castellers de Mont-
cada i Reixac, els Xiquets de la Jove de Vilafranca, els Minyons 
de Santa Cris� na d’Aro i els Castellers de Rubí. L’ac� vitat 
� ndrà lloc el 29 de juny a les 20 hores a la plaça de l’Ajunta-
ment i consis� rà en tres rondes, un pilar inicial i un fi nal. El 
repte de l’en� tat és aconseguir pujar la torre.

Un instant de la Diada Castellera del 2019 
a la plaça Pere Aguilera. / Arxiu-El Gra
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L’Obrador Coral torna al cor 
de la ciutat amb un concert 
que repassa la seva trajectòria
L’amfi teatre del Castell ha 
acollit durant els últi ms set 
anys els concerts de Festa 
Major de l’Obrador Coral 
de Rubí. Set anys on la co-
ral rubinenca s’ha posat el 
públic a la butxaca, amb 
espectacles molt diversos 
i de gran qualitat que han 
comptat amb la parti cipació 
d’arti stes de la talla de Big 

Mama Montse, Lucrecia, 
Black Birds, Tons i Sons, 
Laura Simó o components 
del Cor del Liceu. 

Enguany, però, l’Obrador 
torna al cor de la ciutat, a la 
cèntrica plaça Catalunya, 
per oferir un espectacle 
molt especial, un concert 
on l’agrupació repassa les 
diferents etapes del seu 
recorregut musical durant 
els seus 38 anys de vida.

Serà el divendres 28 de 
juny a les 22 hores en una 
proposta que s’ha batejat 
com a ‘Mosaic a la fresca’ i 
que, a més, aquest any serà 
gratuïta. 

En aquesta, el públic 
assistent podrà gaudir d’es-

pirituals negres com ‘Every 
ti me I feel the Spirit’, ‘Steel 
away’ o ‘Go down Mosses’; 
i d’algunes parts de la reco-
neguda sarsuela catalana 
‘Cançó d’Amor i de Guer-
ra’, així com boleros com 
‘Amado mío’ o ‘Conti go en 
la distancia’. 

L’espectacle fi nalitzarà 
amb alguns temes populars 
i tradicionals catalans. 

Sota la direcció del 
mestre Jordi Boltes i amb 
l’acompanyament de Ra-
quel Portales, l’Obrador 
espera que la ciutadania 
gaudeixi d’aquest concert 
pensat per a tots els públics 
i amb un caràcter molt fes-
ti u, com l’ocasió mereix.

L’Escardívol s’omplirà de colors 
i música amb la quarta edició 
del Holi Dolly Rubí Festi val 

La música i el color seran 
els protagonistes de la 
quarta edició del Holi Dolly 
Rubí Festi val que ti ndrà lloc 
el divendres 28 de juny a 
les 19 hores a l’Escardívol. 
El coreògraf, ballarí i ani-
mador Jordi Callau, el reco-
negut DJ Albert González, 
així com altres animadors 
com Noagar, Sandra Garbu-
en o els Cacholos Voladors 
seran els encarregats d’ani-
mar aquesta edició de la 
popular festa de colors.

L’espectacle, de prop 
de dues hores, està pensat 
per a un públic familiar 
i s’inspira en una antiga 
celebració religiosa hindú 
que dona la benvinguda 
a la primavera i que s’ha 

popularitzat en els últi ms 
anys a Europa.

Enguany, es faran qua-
tre llançaments guiats al 
llarg del festi val. Les bos-
ses de pols Holi es poden 
recollir gratuïtament al 
Punt d’Informació de la 
Festa Major, al Celler, fi ns 
que s’exhaureixin les exis-
tències. També es podran 
adquirir les bosses amb 
pols Holi el mateix dia de 
l’activitat en el punt de 
venda de l’Escardívol.

Els organitzadors reco-
manen portar una samar-
reta blanca, ulleres de sol i 
aplicar-se crema hidratant 
per fer una pel·lícula i faci-
litar l’eliminació del color 
a la pell.

L’actuació de l’Obrador Coral serà a la plaça Catalunya i serà gratuïta. / Arxiu-El Gra

Parti cipants en una edició passada de la festa. / Arxiu

28 de juny (22h)
Pl. Catalunya
Gratuït

28 de juny (19h)
Escardívol
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L’Associació Rubí Musical Segle XXI 
torna amb un concert molt fes� u

Després de l’èxit del concert 
de primavera ‘Rubí Express’, 
l’Associació Rubí Musical 
Segle XXI torna als escenaris 
amb una proposta molt fes-
� va. Serà pel ja tradicional 
Concert de Festa Major, en 
una proposta en la qual la 
formació ha optat per tras-
lladar l’esperit dels dies més 
fes� us de la nostra ciutat 
cap al seu repertori. 

Segons expliquen des de 

la formació musical, trets 
dis� n� us com el teixit cul-
tural i les jornades al carrer 
es traduiran en un programa 
molt divers, amb temes 
molt coneguts i de molta 
qualitat. Entre aquests ‘Le-
gend of Zelda’ (Kogi Kondo), 
‘The Incredibles’ (Michael 
Giacchino), ‘Libertango’ 
(Astor Piazzola) o ‘Rivieren 
Cyclus’ (Malando Vlak).

La cita serà el dissabte 

29 de juny a les 12 hores al 
teatre municipal La Sala i 
l’entrada, que és gratuïta, es 
podrà recollir el mateix dia 
del concert a taquilla.

Amb aquesta actuació, 
la formació tancarà la seva 
vuitena temporada dalt dels 
escenaris després de con� -
nuar creixent en membres 
i compromisos, encarant 
un any que ve ple de no-
vetats. 

Imatge del concert ‘Entre Estrelles’ de l’Associació, durant la Festa Major 
de l’any passat. / Arxiu-El Gra

15 anys de Baixada d’Andròmines
La Baixada d’Andròmines, 
una de les ac� vitats més cu-
rioses i diver� des de la Festa 
Major, compleix aquest any 
15 anys. L’Agrupació Escolta 
Guspira impulsa aquesta 
ac� vitat, molt popular arreu 
de Catalunya, que consisteix 
a conduir un vehicle sense 
motor que � ngui un sistema 
de frenada i de direcció.

El preu per participar 
en aquesta ac� vitat és de 
3 euros individual, 5 per 
parelles i 8 per tres o més 
persones. Les andròmines 
es poden inscriure una es-
tona abans de l’inici de 
l’ac� vitat o bé a través del 
correu electrònic aeguspi-
ra@gmail.com.

Com sempre, hi haurà 

dos premis, cortesia dels 
comerços locals: per a 
l’andròmina més ràpida i 
per a la més original. 

Els par� cipants han de 
portar obligatòriament casc 
i proteccions. La XV Baixada 
d’Andròmines està progra-
mada per al dissabte 29 de 
juny a les 11 hores al camí 
de Sant Muç.

29 de juny (11h)
Camí de Sant Muç

La Baixada d’Andròmines atreu sempre un nombrós públic. / Arxiu-El Gra

29 de juny (12h)
Teatre La Sala
Gratuït
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La programació de les XVIII Jornades de Jazz 
de Rubí manté l’aposta per la gran qualitat
En el marc de la Festa Major 
de Sant Pere, l’Associació 
Jazz Rubí presenta les XVIII 
Jornades de Jazz de Rubí. 
Memorial Àngels Vilaró, 
a l’Ateneu. Unes jornades 
que, de nou, aposten per 
una programació de mol-
ta qualitat, amb músics 
del panorama nacional i 
internacional, i amb la col-
laboració de músics de la 
mateixa en� tat.

Les jornades arrencaran 
el dijous 27 de juny a les 
22.30 hores amb l’actuació 
del grup Jazzpirit, un dels 
quintets més interessants 
del moment que ofereixen 
un es� l bop i hardbop fresc 
i comunica� u. La formació 
compta amb la presència 
de dos músics crucials en 
la història del jazz a Cata-
lunya i amb més projecció 
internacional com és Josep 
M. Farràs, un dels millors 
trompe� stes del país, i Adrià 
Font, qui ha compar� t esce-
nari amb els més grans.

Divendres 28 de juny a 
les 12.30 hores els jardins de 
l’Ateneu s’ompliran amb la 
música de The Jazz Preten-
ders, un quartet que ofereix 
un repertori amb temes 
originals que s’endinsen en 
el terreny de la fusió (jazz, 
funky, blues, groove), el jazz 
elèctric i el contemporani. El 
concert servirà per avançar 
alguns dels temes del seu 
tercer disc, que veurà la llum 
a la tardor.

El mateix divendres a 
les 22.30 hores serà el torn 

del concert de Laia Porta 
Remembers Billie, un ho-
menatge a la llegenda del 
jazz vocal, Billie Holiday, 
protagonitzat per la inefable 
cantant Laia Porta, una de 
les millors veus del panora-
ma nacional. Porta oferirà 
un repertori de temes que 
Billie va interpretar durant 
la seva carrera.

Dissabte 29 de juny al 
migdia, a les 12.30 hores, 
arribarà Ba� le of the tenors, 
una amistosa batalla prota-
gonitzada per dos veterans 
saxofonistes, d’estil ben 
diferenciat, acompanyats 
per una sòlida secció rítmi-
ca a prova de foc. Aquests 
dos músics, Gabi Ardébol 
i Marcos Serrano, estaran 
acompanyats per Mar�  Ven-
tura (piano), Ignasi González 
(contrabaix) i Quique Álva-
rez (bateria). El grup oferirà 
una blowing session amb un 
repertori 100% jazzís� c.

La nit de dissabte, la 
programació arrencarà a les 
23 hores, amb el swing com 
a protagonista de l’actuació 
amb l’AJR Mini Concert. Una 
sessió de swing, dirigida 
per Marcos Corcín, en la 
qual participaran alguns 
membres de l’Associació 
Jazz Rubí. Corcín (trompeta) 
estarà acompanyat per Da-
vid Moro (trombó), Andrés 
Gil (piano) i Josep Marín 
(bateria).

Ja a les 23.30 hores serà 
quan pujarà a l’escenari el 
Multijazz Quartet de Pau 
Bombardó, un quartet lide-

rat per un dels bateries més 
importants de Catalunya, 
que, alhora, forma part de 
la història del jazz del país. 
Bombardó ha format part de 
formacions tan diverses com 
la Big Band Jazz Terrassa o La 
Vella Dixieland. Diana Palau 
(veu), Alejandro DiConstan-
zo (piano) i Pau Cardona 
(contrabaix) acompanyaran 
el reconegut bateria.

La cloenda de les jor-

nades de Jazz tindrà lloc 
diumenge 30 de juny a les 
12.30 hores amb la ja tra-
dicional Jam Session prota-
gonitzada per membres de 
l’Associació Jazz Rubí, així 
com amb tots els músics que 
vulguin par� cipar espontà-
niament. La secció rítmica 
base anirà a càrrec d’Andrés 
Gil (piano), Ignasi Sabadell 
(contrabaix) i Josep Marín 
(bateria).

Les jornades de Jazz Rubí � ndran lloc als jardins de l’Ateneu, amb 
actuacions als migdies i a les nits de Festa Major. / Arxiu

Pau Bombardó, un dels bateries més importants de Catalunya, lidera 
Mul� jazz Quartet, que actuarà dissabte a la nit. / Cedida



Primera cercavila del 
Correaigües del Bòjum

30 de juny (11.30h)
Inici Pl. Onze 
de Setembre

L’en� tat Les Anades d’Olla 
ha organitzat per aques-
ta Festa Major la primera 
cercavila amb Correaigües 
del Bòjum, la bès� a fes� va 
que es va estrenar durant la 
Festa de Sant Pere de l’any 
passat.

Després de l’èxit de l’ac-
� vitat del Correaigües del 
2018, enguany l’en� tat ha 
fet un pas més i ha decidit 
fer una prova pilot amb un 
Correaigües en cercavila. 
L’ac� vitat està prevista el 30 
de juny a par� r de les 11.30 
hores. El Bòjum i els seus 
acompanyants sor� ran des 
de la plaça Onze de Setem-

bre per anar remullant al 
seu pas, baixant fi ns al car-
rer, on hi haurà una mànega 
per ruixar amb aigua tots 
els assistents. La cercavila 
con� nuarà fi ns a la rambla 
del Ferrocarril, on l’actu-
ació del Bòjum s’unirà als 
infl ables amb aigua ubicats 
en aquest indret i hi haurà 
una altra gran remullada, 
prevista al voltant de les 
12.30 hores.

Si l’ac� vitat compta amb 
la par� cipació de la gent, 
l’en� tat estudiarà si de cara 
a pròximes edicions amplia 
el recorregut del Correai-
gües de Festa Major. 

28 de juny (22h)
Inici Pont del c. Sant 
Joan

Diables i bès� es fes� ves al 
Correfoc de Festa Major
Fins a set en� tats par� cipa-
ran en el Correfoc de Festa 
Major, que tindrà lloc el 
divendres 28 de juny a les 
23 hores i que arrencarà 
des del pont del carrer Sant 
Joan, com és habitual els 
darrers anys. Cada colla 
de diables rubinenca ha 
convidat a una entitat a 
participar en el correfoc, 
així la Colla de Diables de 
la Riera de Rubí porta a la 

Colla de Diables de Moja, 
la Colla de Diables de Rubí 
ha convidat a la Colla de 
Diables de Sant Andreu de la 
Barca, i Rivo Diablorum duu 
a Skamot Blau. A més, tam-
bé par� ciparà en el correfoc 
el Bòjum, la bès� a fes� va 
de la ciutat de l’en� tat Les 
Anades d’Olla.

Després de la sortida, 
l’ac� vitat es dirigirà cap al 
carrer Santa Llúcia, Espoz i 
Mina, Murillo, Colom, Gene-
ral Prim, Virgili i Josep Serra 
i fi nalitzarà a la plaça de la 
Nova Estació.

A banda d’aquesta ac-
� vitat, el diumenge 30 de 
juny � ndrà lloc la tabalada i 
el correfoc infan� l. A les 19 
hores els Tronats del Tabal 

dels Diables de la Riera i els 
altres grups convidats oferi-
ran una tabalada des de la 
plaça Pere Aguilera fi ns a la 
plaça d’Onze de Setembre, 
on faran una tabalada està-
� ca a les 20 hores. Després 
s’iniciarà el correfoc infan� l, 
amb la participació de la 
Colla de Diables Espurnes i 
Trons de la Riera de Rubí, els 
Diables Infan� ls de Sarrià, 
Fures i Diables Infan� ls de 
Cerdanyola i Portafocs de 
Castellbisbal. La cercavila 
del correfoc infan� l sor� rà 
a par� r de les 20.30 hores 
i passarà pels carrers Sant 
Isidre, Sant Pere, de la Creu, 
Rafael Casanova, Justícia, 
Doctor Robert i fi nalitzarà a 
la plaça de Pere Aguilera. 

El correfoc és una de les ac� vitats caracterís� ques i més vistoses de la Festa 
Major de la ciutat. / Arxiu-El Gra
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L’any passat va tenir lloc el primer correai-
gües de Festa Major. / Arxiu-El Gra
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Blues, jazz i rock a 
la plaça Anselm Clavé

La plaça d’Anselm Clavé ha 
esdevingut una referència 
a la ciutat en sons de jazz i 
blues i durant la Festa Ma-
jor no és una excepció. En 
aquest espai, entre el 28 i 
el 30 de juny hi ha progra-
mades fi ns a 8 actuacions 
musicals, organitzades per 
diverses enti tats locals.

El 28 de juny, la Societat 
del Blues de Rubí ha im-
pulsat una nit amb música 
blues amb dues actuacions. 
La primera serà a càrrec del 
guitarrista serbi Dusan Jev-
tovic & Tòfol Martí nez Blues 
Band, a les 20.30 hores. La 
segona serà a parti r de les 
22.30 hores amb el concert 
de blues i folk d’Alex Zayas 
Blues Band, qui ha estat 
teloner, entre altres, de BB 
King a Minneapolis.

El 29 de juny, la plaça es 
tornarà a vesti r de gala per 
acollir un vermut musical a 
les 12.30 hores amb Quan-
tum Blues, organitzat per 
l’Associació Espai Sociocul-

tural l’Aurora. Es tracta d’un 
duet acústic de guitarra i 
veu que ofereix temes de 
blues, jazz i música contem-
porània.

La mateixa entitat im-
pulsa el mateix dia el con-
cert de Moi & Toi a les 19.30 
hores, una banda de blues, 
pop, jazz, rock, balades i 
cançó francesa. A les 21.30 
hores és el torn de La Pe-
núlti ma, un grup de tribut 
al cantautor Joaquín Sabina, 
mentre que la banda local 
de rock Pasos de Mono 
tancarà la nit musical a la 
plaça d’Anselm Clavé a les 
23.30 hores.

Pel que fa al 30 de juny, 
està prevista l’actuació de 
l’Escola de Música Núria 
Garriga a les 18 hores i pos-
teriorment, a les 20 hores, 
actuarà Callejón Canalla, 
una banda de rock’n’roll 
lleidatana. Tots dos concerts 
estan organitzats per l’Asso-
ciació d’Espai Sociocultura 
l’Aurora.

‘Esencial’, ‘Jambo Brothers’ i 
‘Envà’, els espectacles de circ
La plaça del Celler s’ha 
consolidat com l’espai de 
referència del circ durant 
els dies de Festa Major. 
Enguany, l’Ajuntament ha 
programat tres espectacles 
entre el dijous i el dissab-
te.

‘Esencial’, de la compa-
nyia Vaivén Circo, ti ndrà lloc 
el 27 de juny a les 23 hores. 
Es tracta d’un muntatge en 
el qual parti cipen cinc per-

sonatges i amb una posada 
en escena inspirada en l’arc 
de Sant Martí  de Waldorf, 
una joguina formada per 
pilars i arcs que propicia una 
espectacular escenografi a.

L’espectacle ‘Jambo 
Brothers’, el 28 de juny a 
les 23 hores, portarà a la 
plaça del Celler els keni-
ans John Odhiambo, Edwin 
Mang’ate, Kevin Oderal, Da-
niel Kakuru i Samuel Muti e, 
un grup d’acròbates origi-
naris de Nairobi. Es tracta 
d’un espectacle d’acrobà-

cies, dansa i gimnàstica 
professional que el grup ha 
presentat a diferents països 
d’Europa.

Per últi m, ‘Envà’, de la 
companyia Amer i Àfrica, 
tancarà el cicle de circ de 
Festa Major el 29 de juny 
a les 23 hores. Amb una 
escenografi a protagonitza-
da per 250 kg de palla, dos 
personatges divaguen sobre 
les peculiaritats humanes 
a través del moviment, els 
equilibris, l’humor i la com-
posició de l’espai.
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Alex Zayas Blues Band serà un dels grups que actuarà a la plaça 
d’Anselm Clavé. / Cedida

La plaça del Celler torna a acollir espectacles de circ per a tots els públics. / Arxiu-El Gra



Es un nuevo centro en Rubí, 
especializado en la estética 
y la rehabilitación tanto 
dental como estética facial. 
Disponemos de nuevas téc-
nicas y láser para todo tipo 
de público.

Ofrecemos todo tipo 
de tratamientos dentales, 

Nueva apertura de 
clínica dental en Rubí y 
cirugia estética unisex 

desde higienes y blanquea-
mientos, con la colabora-
ción de Natalia Castro, hasta 
reahabilitaciones enteras 
con implantes y odontolo-
gía general, por el Dr. Pau 
Potrony y tratamientos de 
ortodoncia por el Dr. David 
Oca.

También nos dedicamos 
a la belleza y cuidado de 
la piel con el Dr. Hernando 
Baquero, médico y cirujano 
estética. Realizamos todo 
tipo de tratamientos como 
Toxina botulínica, Peeling 
Fenol, Mesoterapia facial 
Hialuronico, Mesoterapia 
con vitaminas, Hilos fa-
ciales, Relleno de labios, 
Nasogenianos con ácido 
hialurónico, lobuloplastias, 
y muchos tratamientos más. 
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Equipo con mas de 15 años 
de experiencia.

En nuestro centro tam-
bién se realizan Micropig-
mentaciones labiales, BB 
Glow, Dermapen, Microblai-
ding y se utilizan técnicas 
no invasivas de última gene-
racion para la recuperación 
de la piel. No podría faltar el 
tratameinto de depilacitón 
láser de diodo.

No dude en visitar nues-
tro centro y en conocernos, 
te informaremos sin ningún 
compromiso de todos nues-
tros servicios, técnicas y 
precios.

Somos un equipo prepa-
rado con muchas ganas de 
trabajar y de enseñarte.

Abrimos los sábados a 
petición del paciente.



El Grup Fotogràfi c ‘El Gra’ 
es torna a sumar a la Festa 
Major amb tres ac� vitats. 
La més innovadora és un 
photocall ligthpainti ng, que 
es durà a terme el dissabte 
29 de 10 a 13 hores davant 
l’An� ga Estació. 

Per reallitzar aquesta 
ac� vitat, El Gra instal·larà 
una carpa negra on, en la 
foscor, es reprodueix un 
espectacular joc de llums de 
colors i on el públic visitant 
podrà fer-se una foto amb 

les llums de fons. L’en� tat 
regalarà una imatge a cada 
persona o grup visitant. 

D’altra banda, El Gra 
oferirà la 40a edició de la 
Foto Viva de Festa Major, on 
els socis de l’en� tat prenen 
imatges de cada dia de la 
festa per l’endemà exposar-
les al públic. Les fotos es 
podran veure dissabte 29 i 
diumenge 30 a par� r de les 
13 hores i fi ns les 21 hores 
davant l’An� ga Estació. El 
diumenge 7 de juliol s’expo-

saran de 12 a 21 hores totes 
les imatges de tots els dies 
de la festa. 

Pel que fa a la tercera 
ac� vitat de l’en� tat, aques-
ta serà una exposició de fo-
tografi es tridimensionals de 
quatre membres del grup. 
Aquesta mostra en 3D es 
podrà veure als aparadors 
de la bo� ga General Òp� ca, 
situada al passeig Francesc 
Macià, durant el dissabte 29 
i el diumenge 30 de 10 del 
ma�  fi ns a mitjanit. El Centre Rubinenc d’Alter-

natives Culturals (CRAC) 
tornarà a comptar, per tercer 
any, amb un espai a la plaça 
Salvador Allende. En aquest 
espai, el CRAC ha progra-
mat un vermut musical per 
al diumenge 30 de juny a 
les 12 hores amenitzat per 
Trave Cigar Box and Mister 
Praiets i el cantautor local 
Sergi Estella, una proposta 
que servirà com a cloenda 
del cicle de vermuts musicals 
que ha organitzat el centre el 
darrer dissabte de cada mes. 
Ja a la tarda, ha programat 
un concert de Carla Collado, 
just abans del ja tradicional 
Tastet d’es� u. 

El Gra proposa un photocall amb 
espectaculars llums de colors 

El CRAC, a punt per 
la Festa Major!

El fes� val que organitza la 
Coordinadora de En� dades 
Andaluzas de Rubí (CECAR) 
en el marc de la Festa Ma-
jor es realitzarà enguany a 
la plaça Catalunya i no a la 
plaça Doctor Guardiet com 
s’havia fet en els últims 
anys. El fes� val � ndrà lloc 
dissabte 29 de juny a par-
� r de les 19.30 hores fi ns 
passada la mitjanit. 

Entre les actuacions 

previstes, hi ha els grups 
de la Casa de Andalucía, la 
Peña Calixto Sánchez, els 
grups d’Aromas del Sur i el 
Coro Rociero de la Asocia-
ción Rociera. 

El festival, presentat 
per Cornelio, també comp-
tarà amb la par� cipació de 
la cantant de cançó espa-
nyola Carmen Valenzuela 
i el grup de sevillanes i 
rumbes Ecos del Sur. 

El Fes� val de la CECAR es 
trasllada a la plaça Catalunya

Exhibicions del Centro Aragonés, 
la Irmandade Galega i la Unión 
Extremeña a la rambla 
Com és tradicional, la ram-
bla del Ferrocarril també 
acollirà exhibicions de ball 
i dansa de la resta de ca-
ses regionals com són el 
Centro Aragonés de Rubí, 
la Irmandade Galega i la 
Unión Extremeña. 

Els aragonesos oferiran 
una mostra del seu folklore 
popular el divendres 28 de 
juny  a les 20 hores, mentre 
que els grups de música 

i dansa de la Irmandade 
Galega actuaran diumenge 
30 juny a par� r de les 18.30 
hores. 

Una hora més tard, serà 
el moment de la mostra de 
músiques i danses extre-
menyes. Com ja és tradi-
cional, els membres de la 
Unión Extremeña  tornaran 
a preparar un gaspatxo per 
repar� r gratuïtament entre 
el públic assistent.
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Una imatge del hotocall lightpainti ng de l’any passat. / Arxiu-El Gra

El rubinenc Sergi Estella oferirà 
un vermut musical. / El Gra



Molta música a l’Espai Jove 
de la plaça Salvador Allende
La plaça Salvador Allende 
tornarà a ser l’epicentre de 
les activitats destinades a 
un públic més juvenil i im-
pulsades, principalment, per 
aquest col·lecti u. Enguany, la 
música ti ndrà més presència 
que mai i l’espai acollirà prop 
d’una desena de concerts. La 
primera cita serà el dijous 27 
a les 21 hores amb el Piña-
rock (Rubí Wood Musical 
Fest), un festi val de rock que 
comptarà amb la parti cipació 
de Les Xiclets, Encefalika FM, 
Shake i Cris Tiki Bang DJ i que 
està organitzat per ARKAM. 
Altres propostes estan inclo-
ses dins el Festi val RRandom, 
com l’actuació de Ladilla 
Russa i Tribade la nit del 28 
de juny (més informació a la 
pàg. 16) o el vermut d’Aziza 
Brahim el 30 de juny (més 
informació a la pàg. 18).

Durant la nit del 29 de 

juny, la plaça acollirà a parti r 
de les 21 hores l’actuació 
de Big Moves Records, una 
banda de joves talents de 
música urbana. Al voltant 
de les 23 hores, l’Associació 
Juvenil Musical La Sonik ha 
programat la segona edició 
de l’activitat La Sonik ta-
kes the city Vol. II, un peti t 
festival musical en el qual 
actuaran diversos grups de 
Rubí i la zona del Vallès. La 
Gossa d’Era, una banda de 
versions, serà la primera a 
pujar a l’escenari, seguida 
per Cronopios, un grup de 
Cerdanyola que presentarà 
el seu primer àlbum: ‘La 
Sonora Creació’. Més tard, 
actuarà Adrià Serarols, més 
conegut com a Bofi rax, que 
ofereix ritmes electrònics 
combinats amb un acústic 
de guitarra. Tancarà la nit 
DK Brothers, el projecte de 

dos bessons que ofereixen 
música techno que abasta 
esti ls molt diferents.

A banda d’aquests con-
certs, el 30 de juny el col-
lecti u Obre els Ulls organitza 
la Poetry Jam Vol. IV i pos-
teriorment es presentarà la 
4a edició del Festi val Inter-
nacional de Curtmetratges 
de Terror, Fantàsti c i Freak, 
l’InFest, que ti ndrà lloc el 12 

i 13 de juliol al Celler. A més, 
diverses enti tats impulsen, 
com cada any, el Cooking 
Mix, amb menjar, música i 
danses tradicionals del món, 
el 28 i 29 de juny a les 21 ho-
res. Per últi m, els col·lecti us 
de Torre Bassas tornen a 
organitzar una mostra de 
tallers sota el tí tol Festa no 
Major, que serà el 29 de juny 
a les 19 hores.

Bofi rax actuarà amb els seus ritmes electrònics acompanyats d’una 
guitarra. / Cedida

Espectacle piromusical 
per tancar la Festa Major

El piromusical de Festa Major és una de les acti vitats més parti cipa-
ti ves de les festes de Sant Pere. / Arxiu-El Gra

Un any més, el piromusical 
serà l’últi ma acti vitat de la 
Festa Major 2019. La ciutat 
tornarà a acomiadar les 
festes de Sant Pere amb 
un espectacle de música 
i castells de foc, que com 
acostuma a ser habitual, 
tindrà com a protagonis-
tes les cançons dels grups 

més destacats del Festi val 
RRandom. El piromusical 
serà el 30 de juny a les 23 
hores i es podrà seguir des 
de l’Escardívol. Es reparti ran 
bengales entre el públic, que 
s’hauran d’encendre quan 
avisin per megafonia per tal 
de parti cipar de forma acti va 
en l’espectacle. 
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30 de juny (23h)
Escardívol
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GUÀRDIES 
NOCTURNES

JUNY 2019

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

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1

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

SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12

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

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

HIDALGO - 93 697 36 40
C. SABADELL, 79

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

PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4

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

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

CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

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

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C. SAFIR, 28

MAS - 93 699 68 99
C. TORRES ORIOL, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C. MILÀ I FONTANALS, 3

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

ÇGARCÍA - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1

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

SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12

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

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

HIDALGO - 93 697 36 40
C. SABADELL, 79

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

PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4

Cirurgia estèti ca a l’esti u
Les vacances són uns dels 
períodes preferits per a re-
alitzar-se una operació es-
tèti ca.

Poder dedicar-se temps 
per a la recuperació, no 
haver de demanar dies addi-
cionals a la feina o iniciar una 
nova etapa renovada són 
alguns dels avantatges que 
ens comenten les pacients 
que han preferit realitzar-se 
una intervenció de cirurgia 
estèti ca a l’esti u.

Entre les més deman-
dades, està sens dubte, la 
cirurgia estèti ca estrella per 
excel·lència, la cirurgia ma-
mària.

No només per les dones 
sinó també pels homes. La gi-
necomàsti a és una reducció 
de greix del pit masculí i cada 
vegada més sol·licitada.

En el cas de la dona és 
més àmplia la varietat de 
cirurgies, i destaquem:

· L’augment de pit. És 
la més comuna i es realitza 
amb implants sintèti cs o bé 
amb greix autòleg (de la ma-
teixa pacient) extret d’una 
altra zona corporal.

· La reducció de mames. 
És una cirurgia estèti ca per 
donar solució a un problema 
estèti c i millorar la qualitat 
de vida (reduir dolors d’es-
quena i coll entre altres mo-
lèsti es). Aquesta cirurgia no 
només redueix el volum de 
la mama, sinó que la repo-
siciona i adapta la grandària 
del mugró i l’arèola a la nova 

mama.
· L’elevació mamària. Pre-

tén rejovenir el pit i l’escot. 
La fl acciditat, la pèrdua de 
volum i el pit buit es tracten 
quirúrgicament reposicio-
nant-lo per retornar-li el seu 
estat d’abans de l’embaràs, 
la lactància o la perduda de 
quilos. No requereix pròtesi, 
encara que es pot aprofi tar si 

es desitja per augmentar el 
volum de la mama.

· La reconstrucció ma-
mària tracta d’emplenar el 
pit i reconstruir-lo incloent 
l’arèola i el mugró.

Unitat de Cirurgia plàsti ca, 
reconstructora i estèti ca 

de Policlínic Rubí
www.grup-policlinic.com
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Allibera’t de les ulleres!
La cirurgia refractiva permet 
corregir els defectes refrac-
tius com ara la miopia, la 
hipermetropia i l’astigma-
tisme, permetent al pacient 
alliberar-se de les ulleres i/o 
les lents de contacte de forma 
de� nitiva.

Què és un defecte refrac-
tiu?
Els defectes refractius són 
aquells defectes de graduació 
de l’ull que ens impedeixen 
veure amb claredat els objec-
tes de lluny i/o de prop.
Per poder veure les imatges 
nítidament, aquestes han 
d’estar enfocades sobre la 
retina. Es diu que un ull té un 
defecte refractiu quan enfoca 
les imatges, o bé per davant 
(miopia) o bé per darrere (hi-
permetropia) de la retina.

Els defectes refractius po-
den solucionar-se mitjançant 
ulleres, lents de contacte o 
bé mitjançant la cirurgia. 
La cirurgia és l’única tècnica 
de� nitiva.

Quines tècniques quirúrgi-
ques existeixen?
Hi ha dos tipus de tècniques 
A) Tècnica Làser
Consisteix en la modi� cació 
de la curvatura de la còrnia 
mitjançant l’aplicació del 
làser. La tècnica més estesa 
és el LASIK.

En general, el làser es 
pot aplicar a persones amb 
graduacions relativament 
baixes, � ns a 8-10 diòptries 
de miopia i 5-6 d’hiperme-
tropia, independentment de 
l’astigmatisme.

Avantatges de la cirurgia 
làser
· Es pot operar els dos ulls 
simultàniament
· És una tècnica segura 
i e� caç
· Es tracta d’una interven-
ció ràpida i indolora
· Ràpida recuperació
· Cirurgia ambulatòria

B) Tècnica amb lent intra-
ocular
Aquesta és una tècnica acon-
sellada per a pacients amb 
massa diòptries o que no es 
poden sotmetre a la cirurgia 
de làser per no tenir una 
còrnia adequada. Com el seu 
nom indica és una tècnica 
mitjançant la qual s’introdu-
eix una lent dins de l’ull.

Preguntes freqüents sobre 
la cirurgia làser
Fins a quantes diòptries 
em puc operar amb làser?
Cada cas s’ha d’avaluar de 
forma individual, però com 
a norma:
· Miopia: � ns a 8-10 diòp-
tries
· Hipermetropia: � ns a 5-6 
diòptries
· Astigmatisme: fins a 5 
diòptries
En general, entre 8-10 i 30 
diòptries de miopia i més 
de 5-6 d’hipermetropia es 
corregeixen mitjançant la 
implantació de lents intrao-
culars fàquiques. Segons el 
gruix i la curvatura corneal 
es decideix quin tipus de 
cirurgia és més convenient 
per a cada pacient.

És una cirurgia de� nitiva?
Si es practica la intervenció 
quan la graduació és estable, 
és una cirurgia de� nitiva.

Quant de temps dura la 
intervenció?
Uns 10 minuts per ull apro-
ximadament.

És una intervenció dolo-
rosa?
No produeix dolor, encara 
que en algunes ocasions pot 
arribar a ocasionar petites 
molèsties.

Quan es recupera la visió?
En les primeres 24 hores es 

pot recuperar més del 90% 
de l’agudesa visual, i el 
pacient pot tornar a la seva 
vida quotidiana de manera 
gairebé immediata.

La cirurgia làser està enca-
ra en fase experimental?

No. Aquesta microcirurgia 
està perfectament experi-
mentada i contrastada. De 
fet, fa dècades que es rea-
litzen aquestes tècniques i 
s’han operat milers de paci-
ents arreu del món obtenint 
uns resultats excel·lents.

Dra. Elena Rusiñol, 
especialista en Cirurgia Refractiva i 

Glaucoma a la Clínica Oftalmològica Rubí
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TAROT. Lucy. 646 98 13 08
SE REPARAN PERSIANAS. 
694.506.473 
ME GUSTARIA que me rega-
lasen perrita Yorkshire me-
diana o pequeña castrada. 
660.205.926 Dolores

DIVERSOS

ALQUILO hab. 610.467.363
SE ALQUILA hab. 605.282.465

LLOGUER 
I VENDA

CHICA SE OFRECE para cui-
dado ancianos o limpieza por 
horas. 631.779.15
CHICA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores, 
niños y limpieza. Con disp. 612 
529 889
SRA. SE OFRECE para limpieza, 
cuidado ancianos y niños. Ho-
rario mañanas. 637.25.61.40

OFERTES I 
DEMANDES



 Divendres, 21 de juny de 2019MASCOTES 41

Aquest any, Rodamons de Rubí parti cipa en la Festa 
Major amb l’objecti u de recaptar fons per seguir 
ajudant els animals desemparats de la nostra ciu-
tat. I per això, posarà a la disposició de tothom una 
carpa on es podran delectar hamburgueses veganes, 
elaborades amb productes d’alta qualitat, genti lesa 
del Restaurant Kombu de Sant Cugat, especialitzat 
en menjar macrobióti c i vegetarià. 

A més, en el nostre servei de bar podràs trobar 
patates, begudes i refrescs, així com gaudir dels 
nostres combinats, mojitos i gintonics. 

Una excusa doblement perfecta per sorti r i a més 
col·laborar amb la causa, ja que tots els benefi cis 
aniran desti nats íntegrament a pal·liar i millorar la 
vida de centenars de gats emparats anualment i els 
que estan per arribar. 

Us esperem a l’aparcament ESCARDÍVOL - CARPA 
N. 4 en les següents dates i horaris: 

· Dijous 27 juny de 18h a 4hh 
· Divendres 28 juny de 18h a 5h 
· Dissabte 29 juny de 18h a 6h 
Un moti u més per viure la Festa Major i quina 

millor manera que gaudint de totes les acti vitats 
programades i alhora ajudar a fer la vida més fàcil 
dels gats sense llar de la nostra localitat. 

Us esperem!
Rodamons Rubí

Rodamons de Rubí 
se’n va de Festa Major 

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
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CUINA 

JAPONESA

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

PIZZERIA

TAPES

ARROSSERIA

BAR MUSICAL
    

BRASERIA

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

CAFETERIA

CUINA 

CASOLANA

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

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

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

ENTREPANS

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

FRUITERIA

AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU

45€
/MES
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L’Escardívol acollirà la revetlla de Sant Joan, 
amb la crema de la foguera i dos concerts 
Rubí celebrarà la tradicional 
revetlla de Sant Joan aquest 
diumenge amb un programa 
d’actes que tindrà el seu 
punt culminant a l’Escar-
dívol, amb l’encesa de la 
foguera i dos concerts.

La celebració s’iniciarà 
a les 23.15 hores a la plaça 
de Pere Aguilera, on les 
autoritats municipals rebran 
la Flama del Canigó i es 
farà lectura del tradicional 
manifest sobre la cultura ca-
talana. El foc serà traslladat 
per la Colla de Diables de 
Rubí fi ns a l’Escardívol pels 
carrers Pau Claris, Cadmo i 
Joaquim Blume. El raval de 
foc i la posterior encesa de 
la foguera de Sant Joan a 
l’Escardívol donaran inici a 
l’Escardilarre 2019.

Chocadelia internacional i 
Nacion Funk DJ’s
La coincidència amb la se-
gona jornada del RRandom 
farà que la festa s’allargui 
fi ns a la ma� nada. A par� r 
de les 24 hores, l’Escardívol 

Audició de sardanes a 
la plaça Marquès de Barberà 

BREUS TRADICIONS

rebrà la visita de Chocadelia 
Internacional, una banda 
barcelonina de funk’n’roll 
que lidera el que ells matei-
xos anomenen “anar� sme”, 
una mena d’anarquisme apli-
cat a la cultura occidental. El 
grup té tres discos editats: 
Ranchory (2004), Anar� smo 
& Chocadelia (2007) i El fi n 
está cerca (2012).

A par� r de les 2 hores, la 
festa con� nuarà amb Nación 

Funk DJ’s, el duo de discjò-
queis integrat per Miguelito 
Superstar i Lalo López de la 
Fundación Tony Manero. 
Música disco, funk’n’roll i 
funk són alguns dels ingredi-
ents de les seves sessions.

Revetlla a Can Fatjó
L’Olímpic Can Fatjó també 
celebrarà la revetlla de Sant 
Joan en el recinte del camp 
de futbol municipal del bar-

La foguera cremarà a l’Escardívol abans dels concerts programats. / Arxiu

ri. La festa s’obrirà amb un 
sopar i con� nuarà amb ball 
amenitzat amb la música en 
directe del grup Metraka i, 
a con� nuació, disco móvil. 
L’entrada serà gratuïta i els 
� quets pel sopar es poden 
aconseguir a l’oficina del 
club en horari de tarda. Un 
dia abans, el 22 de juny, el 
club acollirà l’actuació de 
Petardj’s i després disco 
mòbil.

El Foment de la Sardana ha 
organitzat per dilluns 24 de 
juny, Dia de Sant Joan, una 
audició de sardanes, que 
� ndrà lloc a les 19 hores a la 
plaça Marquès de Barberà. 
L’audició, que compta amb 
el suport de l’Associació 
de Veïns de La Plana del 
Castell i de l’Ajuntament, 
anirà a càrrec de la Cobla La 
Marinada. 

El programa consta de 

nou temes, entre els quals 
hi ha ‘Núria’, d’Agus�  Bor-
gunyó; ‘Alba’, de Joan Roure; 
‘Sardanejant a Rubí’, de Mi-
quel Subirats; ‘Amb l’esperit 
Vibrant’, de Montserrat Pu-
jolar; ‘Les notes d’un adéu’, 
de Josep Cassú, i ‘Essència 
d’Aplec’, d’Enric Or� . També 
interpretaran ‘Sant Pere de 
Casserres’, de Carles San� -
ago; o ‘És la barre� na’ de 
Francesc Mas. / DdR

Cinema a la fresca al 25 de
Setembre, Ca n’Oriol i El Pinar
El cinema a la fresca torna al 
25 de Setembre, Ca n’Oriol i 
El Pinar dins el projecte mu-
nicipal de transformació ur-
banís� ca i socioeconòmica 
Fem Barri. La primera sessió 
� ndrà lloc aquest divendres 
a les 22 hores a la pista 
poliespor� va del parc de la 
Pau i la Natura amb el fi lm 
Hotel Transilvania 3: Unas 
vacaciones monstruosas. El 
divendres 5 de juliol, la plaça 
de Ca n’Oriol acollirà a les 22 

hores la projecció de Sher-
lock Gnomes, una revisió 
infan� l del clàssic detec� u. 
I fi nalment, el divendres 13 
de setembre, es podrà veure 
a les 21 hores a la pista poli-
espor� va del Pinar Jurassic 
World: El reino caído, de 
Juan Antonio Bayona. En 
aquest cas, la pel·lícula ha 
estat seleccionada pels nois 
i noies de la zona a través 
del projecte Rubí Jove als 
Barris. / DdR
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Concerts de les corals de 
l’Escola de Música Pere Burés

Les corals descentralitzades de 
l’Escola de Música Pere Burés 
van tancar el curs la setmana 
passada amb concerts a La Sala. 
Sota el � tol ‘Un món de colors’, 
les corals infan� ls van interpre-
tar peces basades en pel·lícules 
de Disney. La proposta pretenia 

defugir dels estereotips de 
princeses i herois i va fer servir 
personatges animats per parlar 
de valors i amistat. Pel que fa 
a les corals dels cantaires més 
grans, van interpretar l’especta-
cle ‘Viure és ara’, on cada tema 
tenia com a introducció una pe-

� ta entrevista a un personatge 
de la ciutat. 

A Rubí hi ha 13 corals des-
centralitzades a 9 instituts i 
escoles de la ciutat, dirigides 
per dos docents de l’Escola 
de Música, Carme Jiménez i 
Baldomer Sans. / DdR

Els grups de coral van oferir concerts durant la setmana passada. / Localpres-Ajuntament

La Llana s’omple amb els pe� ts 
dansaires de les escoles bressols
El pavelló municipal de La 
Llana es va omplir dilluns de 
famílies per veure la sisena 
ballada de fi  de curs del pro-
grama La Dansa a l’Escola de 
les tres escoles bressol públi-
ques de la ciutat: La Bruna, 
Lluna i Sol Solet. A través 
d’aquesta proposta, el Servei 
d’Educació de l’Ajuntament 
de Rubí i l’Esbart Dansaire de 

Rubí acosten la dansa tradici-
onal catalana als nens i nenes 
de 0 a 3 anys.

Els gairebé 240 dansaires 
van entrar a La Llana amb la 
peça ‘Els xatos de Sant Muç de 
Rubí’, una dansa tradicional 
de Rubí coreografi ada per Al-
bert Sans, i posteriorment van 
interpretar el Ball del Calçó, el 
Ball de Cascavells, Peu Polidor 

i el Ball de Cintes. Finalment, 
tot l’alumnat va dansar ‘Tat!, 
una cançó per amagar-se’, 
de Dàmaris Gelabert, que 
ha coreografiat el rubinenc 
Jordi Rubio, que també va 
fer de mestre de cerimònies 
de l’espectacle. Com cada 
any, els nens i nenes es van 
acomiadar amb les Gitanes 
de Rubí. / DdR

Gairebé 240 dansaires van par� cipar en la inicia� va. / Localpres-Ajuntament

AGENDA
EXPOSICIONS

Exposició de Pep Borràs. 
Escultures i copes. A la 
Claraboia del 21 al 30 de 
juny. Inauguració 21 de 
juny a les 19.30h.

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

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

Apadrinem el patrimoni. 
Fins a l’1 de juliol al  pa�  
del Museu Castell.

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

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

Testimoni Sensible. Pin-
tures de Carme Llop. Fins 
al 20 de juliol a l’Aula Cul-
tural.

·········································
DIVENDRES 21 de Juny

Concert D’Alan Blues 
Project
A càrrec d’Alan Pardo. A les 
18h a la Biblioteca.

‘Los Reyes’
Dins del cicle El documental 
del mes. A les 19h al Celler.

‘Goue Duet’
A càrrec d’Alba Vila i Raquel 

Mar� , duet de piano i violí. A 
les 20h a l’ Ateneu.

Concert d’es� u
A càrrec de Dones de Cor. 
A les 20.30h a l’Església de 
Sant Pere.

‘Hotel transilvania 3’
Cinema a la fresca. A les 22h 
al Parc de la Pau i la Natura.

·········································
DISSABTE 22 de juny

‘Escultures mòbils i jocs 
d’equilibri’
A les 11h a l’Ateneu. Per a 
infants de 6 a 11 anys.

‘Superpoders’
Cicle Obert per famílies. A les 
18h a El Celler. Per a infants 
de 4 a 10 anys.

Concert Petardj’s i Disco 
A les 18h al camp de futbol 
de Can Fatjó. 

·········································

DIUMENGE 23 de juny

Ball al Casal 
A càrrec de Melody. A les 
16.30h al Casal de la Gent 
Gran.

Revetlla de Sant Joan 
a Can Fatjó
Sopar i música a càrrec del 
grup Metraka i Disco Móvil. 
Al camp de fubtol de Can 
Fatjó.

Revetlla de Sant Joan
a l’Escardívol
A les 23.15h Recepció de la 
fl ama del Canigó. A la pl. Pere 
Aguilera

A les 23.30h cercavila de 
trons de la Flama del Canigó 
fi ns a l’Escardívol. 

A les 23.45h Escardilarre 
2019. Raval de foc. 

24h Encesa de la foguera.
Org.: Diables de Rubí.

Fes� val RRandom
24h Chocadelia Internaci-
onal

2h Nación Funk Dj’s. 
A l’Escardívol

·········································
DILLUNS SANT JOAN

Audició de sardanes
A les 19h a càrrec de la cobla 
La Marinada. A la pl. Marquès 
de Barberà. 
Org. Foment de la Sardana i 
AV La Plana del Castell, amb 
el suport de l’Ajuntament.

·········································
DIMARTS 25 de juny

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

·········································
DIMECRES 26 de juny

Què entenem avui per malal-
� a de Parkinson?
A càrrec del Dr. Miquel Agui-
lar, neuròleg. 
A les 19h a la Biblioteca Muni-
cipal Mestre Mar�  Tauler.

·········································
DIJOUS 27 de juny

Presentació del llibre ‘Las 
guerras de l’avi’
A càrrec d’Alondra Quiroz. 
A les 18h a la Biblioteca Muni-
cipal Mestre Mar�  Tauler.

DANSA



 Divendres, 21 de juny de 2019CULTURA 45
FOTOGRAFIA

Nus-os, una mostra de 7 joves 
ar� stes sobre el cos i les emocions

El director del MACBA va visitar l’exposició acompanyat per alguns ar� stes i l’alcaldessa. / M.C.

MARTA CABRERA

Set joves ar� stes de la ciutat 
són els protagonistes d’una 
mostra fotogràfi ca que posa 
l’accent en el cos i les emo-
cions. Es tracta de ‘Nus-os’, 
una exposició que es pot 
visitar a l’An� ga Estació fi ns 
al 20 de juliol i que és un 
conjunt de retrats o auto-

retrats realitzats per Alba 
Petrichor, Anna Palau, Laia 
Oller, Sara G. Amos, Víctor 
Baladoch, The Glory Design i 
Zisis. Totes les imatges tenen 
un punt en comú, la nuesa 
de les persones que hi apa-
reixen. ‘Nus-os’ pretén ser 
una reivindicació del cos i de 
l’espai, cadascú a través del 
seu es� l i interpretació.

La iniciativa d’aquesta 
mostra és de Rubí Jove, que 
va contactar amb els ar� stes 
per donar-los l’oportunitat 
de mostrar les seves obres a 
través d’un nexe comú: “És 
un luxe poder tenir l’opor-
tunitat d’exposar i mostrar 
el que fem a la nostra gent, 
això és el més important”, ha 
explicat Víctor Baladoch.

De fet, la mostra també 
ha servit per posar en con-
tacte els set ar� stes, que fi ns 
ara no es coneixien: “Molts 
no ens coneixíem abans i ara 
fem pinya, en aquest cas fent 
retrats i tractant el tema del 
cos, que és el més natural 
del món”, ha explicat Alba 
Petrichor.

Abans de la inauguració, 
que va tenir lloc el divendres 
a la tarda, el director del 
Museu d’Art Contempora-
ni de Barcelona (MACBA), 
Ferran Barenblit, va visitar 
l’exposició acompanyat per 
l’alcaldessa, Ana M. Mar� -
nez, i alguns dels ar� stes. 
“És fonamental que els joves 
puguin exposar, en aquest 
cas són autoretrats o retrats 
de persones properes”, ha 
fi rmat Barnblit, que subratlla 
que la temà� ca del nu “con-
tinua sent un tema fona-
mental, perquè representa 
molt més que allò que es 
veu, i també és interessant 
que gairebé tots han fet 
servir la fotografi a en blanc 
i negre”.

Un dels autoretrats de la sèrie de fotografi es de Laia Oller. La majoria d’imatges de la mostra són en blanc i negre. / M.C.

ESCULTURA

Mostra retrospec� va de
Pep Borràs a La Claraboia

L’ar� sta Pep Borràs ha recu-
perat una sèrie de creacions 
realitzades des del 1995 fi ns 
a l’actualitat per exposar-les 
durant aquests dies a La Cla-
raboia, l’espai d’art situat al 
carrer Sant Miquel, 9.

Es tracta d’un conjunt 
escultòric format per peces 
de fusta, ferro, metalls o ce-
ràmica. En total, es podran 
observar 26 escultures i 19 
copes, algunes de les quals 

mai han estat exposades a 
Rubí. La mostra s’inaugurarà 
el 21 de juny a les 19.30 hores 
i es podrà visitar fi ns al 30 de 
juny, quan tancarà les seves 
portes coincidint amb el fi nal 
de la Festa Major. 

L’exposició es podrà visitar 
els dies feiners de 19 a 21 
hores, els dies fes� us de 12 
a 14 hores i de 19 a 21 hores 
i estarà tancat el 23 i 24 de 
juny. / DdR

L’ar� sta Pep Borràs exposa creacions realitzades entre 1995 i l’ac-
tualitat. / Cedida
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FUTBOL 5 | TORNEIG

El Barcelona s’imposa a l’Estrellas del Mouad en la fi nal 
del Torneig Ramadan Mubarak disputat a Can Rosés
El Barcelona ha estat fi nal-
ment l’equip guanyador del 
Torneig Ramadan Mubarak 
de futbol 5 que s’ha estat 
disputant durant les darre-
res setmanes a Can Rosés. 
El conjunt de Barcelona 

s’ha imposat en la fi nal al 
conjunt rubinenc Estrellas 
del Mouad per un resultat 
de 7-2.

El torneig, que es disputa 
a les instal·lacions espor� ves 
de Can Rosés, és una inici-

ativa del rubinenc Amine 
Zarghil Ghzawi i es va iniciar 
el primer dia del ramadà. Hi 
han par� cipat una dotzena 
d’equips de municipis com 
Terrassa, L’Hospitalet, Sant 
Vicens, Rubí o Barcelona, a 

través d’un sistema de tres 
grups de quatre equips.

Segons ha explicat Zarg-
hil, està previst que al setem-
bre hi hagi un nou torneig, 
aquesta vegada amb 16 
equips par� cipants. / DdR

NATACIÓ | TORNEIG

La nedadora del Club Na-
tació Rubí Sílvia Martí va 
participar durant el passat 
cap de setmana en el 40è 
Trofeu Ciutat de Barcelo-
na, un dels tornejos més 
prestigiosos de natació 
de Catalunya en l’àmbit 
internacional. Martí va 
participar en les proves de 
50 i 100 m lliures i va acon-

Sílvia Mar�  par� cipa al Trofeu Ciutat de BCN

Infan� ls del Club Natació Rubí. / Cedida
Sílvia Mar�  va par� cipar a un dels tornejos internacionals de Cata-
lunya més pres� giosos. / Cedida

CICLISME | RUTA

TIR AMB ARC | AIRE LLIURE

Noves sor� des del Club Ciclista

Tres victòries dels arquers 
de Rubí a la Lliga Interclubs

El Club Ciclista Rubí ha organitzat la 17a sor� da dels tres 
grups de l’en� tat per aquest diumenge 23 de juny. Tots tres 
grups sor� ran de la plaça Doctor Guardiet. El Grup A sor� rà 
a les 7.30 hores per fer un recorregut de 110 km fi ns a Sant 
Antoni Vilamajor. L’anada serà per Terrassa, Castellar, Caldes, 
Santa Eulàlia de Ronçana, La Garriga i Samalús, mentre que 
la tornada serà per Llinars, La Roca i Montcada.  El Grup B 
sor� rà a les 7.30 hores i realitzarà un i� nerari de 90 km, 
passant per Terrassa, Castellar, Sant Llorenç i arribada a 
Sant Feliu i tornada pel mateix i� nerari. Finalment, el grup 
C sor� rà a les 7.30 hores per fer una ruta de 85 km per Mar-
torell, Gelida i Sant Sadurní fi ns a arribar a la urbanització 
Casablanca i tornada de nou cap a Rubí. / CCR

El Club d’Arquers Rubí va par� cipar el 16 de juny en la 
quarta � rada de la Lliga Interclubs, el VI Torneig de Tir amb 
Arc de Sant Joan Despí. Més de quaranta arquers es van 
donar cita al torneig, de la modalitat aire lliure, però amb 
algunes variacions de la norma� va. Els arquers rubinencs 
Alicia Cas� llo, José Luis Ruiz, José Nieto, Enrique Flores, 
David Alejo i Francisco Javier Madrigal van par� cipar per 
part del club local. La � rada va acabar amb uns bons resul-
tats per als arquers de Rubí. En arc Ins� n� u Alicia Cas� llo 
va aconseguir quedar primera i en Longow, Enrique Flores, 
José Nieto i David Alejo van ocupar el podi, acabant primer, 
segon i tercer, respec� vament. José Luis Ruiz va acabar en 
quarta posició i Francisco Javier Madrigal va aconseguir una 
bona primera posició en Compost. / Arquers Rubí

seguir les millors marques 
de la temporada en piscina 
llarga, 28”20 i 1’01”10, 
respectivament.

D’altra banda, els infan-
tils del club van participar 
en el Trofeu d’Estiu Ciutat 
de Badia. La majoria van 
obtenir la marca mínima 
per participar en el Campi-
onat de Catalunya. / CNR

Jugadors par� cipants en el torneig Ramadan Mubarak. / Cedida El Barcelona, l’equip que es va imposar a la fi nal. / Cedida

ENTITAT | ACTIVITAT

La Peña Bé� ca clou la temporada 
amb un refrigeri de germanor

La Peña Bé� ca de Rubí va cloure la temporada amb un 
refrigeri de germanor que va tenir lloc el diumenge 16 de 
juny davant la seu de l’en� tat, situada al Bar Ferrocarril, al 
passeig del Ferrocarril, 23. Prop d’un centenar de socis i 
simpa� tzants van assis� r a l’ac� vitat. / DdR

Membres de la Peña Bé� ca van compar� r un àpat. / Cedida
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El Sènior Masculí B, campió de la 
Copa Catalunya de 1a Divisió

Garrocho guanya el Triatló de La Rioja

WATERPOLO | COPA CATALUNYA

TRIATLÓ | MITJA DISTÀNCIA

El Sènior Masculí B del Club 
Natació Rubí s’ha proclamat 
campió de Catalunya de la 
Primera Divisió. El conjunt 
rubinenc va vèncer en la 
final a doble partit al CN 
Poble Nou, després d’im-

Un grup de nou triatletes 
del Club Natació Rubí van 
participar en el Triatló de 
Mitja Distància de La Rioja. 
Fernado Garrocho va acon-
seguir la victòria en la prova 
en la seva categoria, 45/49, i 
Ricard Valenzuela va quedar 
en tercer lloc en la categoria 
55/59. S. Madrid va aconse-
guir ser 10è en la categoria 
45/49, mentre que C. Pardos 
va ser 49è en la categoria 
40/44. F. Mar� nez va acabar 
29è en el grup 25/29, R. 
Hierro, 73è en el grup 40/44, 
T. Venteo, 16è en el grup 
50/54, J.L. López 21è en el 
grup 50/54 i J. Rodríguez, 
23è en el mateix grup. 

D’altra banda, quatre 
triatletes del club van par� -
cipar en la vuitena edició del 

posar-se en els dos enfron-
taments. 

L’equip de Dani Gómez 
va superar el conjunt bar-
celoní de forma clara en 
el partit d’anada disputat 
a Can Rosés (13-6) i per la 

Triatló Vila de Blanes, que es 
va disputar diumenge. El CN 
Rubí va aconseguir la 29a 
posició en la classifi cació per 
equips. Jordi Garcia va ser 

mínima (12-13) el que es va 
celebrar a Barcelona.

D’altra banda, es van 
disputar els Campionats 
de Catalunya en categoria 
cadet, on els equips rubi-
nencs van assolir molts bons 

resultats. El Cadet 
Femení va assolir 
la cinquena posició 
fi nal i el Cadet Mas-
culí, la quarta. 

Per úl� m, aquest 
cap de setmana es 
disputaran els Cam-
pionats de Catalunya 
aleví a Barcelona 
i el juvenil femení 
a Banyoles, amb la 
participació dels 
equips del Club Na-
tació Rubí. / CNR

92è en la categoria absoluta, 
Gerardo Blanco, el 20è en 
V2, Adelardo Gallego, el 46è 
en V1, i Alfons Mar� nez, el 
115è en absoluta. / CNR

El Sènior Masculí B del CNR ha guanyat el campionat de Catalunya. / Cedida

Els par� cipants en el Triatló de La Rioja. / Cedida

TENIS | CAMPIONAT DE CATALUNYA

L’equip d’Sportenis Rubí es proclama 
campió de Catalunya de tenis +30 
L’equip sènior d’Sportenis 
Rubí, format per cinc so-
cis del club, ha guanyat el 
Campionat de Catalunya 
per equips +30. La fi nal del 
campionat es va disputar 
el 15 de juny al ma�  a les 
instal·lacions de la Fede-
ració Catalana de Tenis a 
Cornellà i va enfrontar el 
conjunt rubinenc contra el 
Club de Tenis Can Via, co-
negut per ser l’Acadèmia de 
Sergi Bruguera. L’Sportenis 
va imposar-se al seu rival 
per 3/2 en un emocionant 
par� t.

Des del club rubinenc 
han mostrat la seva sa� s-
facció per assolir aquest 
campionat, una fita que 

Álvaro Acuña, David Mar� n, Ivan Espinosa, Xavi Soler i Jordi Fernán-
dez, membres del conjunt rubinenc. / Cedida

consideren històrica i un 
èxit amb majúscules per ser 
la primera par� cipació de 
l’equip a la categoria +30. 

Els integrants de l’equip 

rubinenc són Xavi Soler, 
Ivan Espinosa, David Mar� n, 
Jordi Fernàndez i el capi-
tà i també jugador Alvaro 
Acuña. / DdR

PATINATGE ARTÍSTIC | CAMPIONAT DE CATALUNYA

La rubinenca Claudia Aguado es
proclama campiona de Catalunya
juvenil de pa� natge ar� s� c
La patinadora rubinenca 
Claudia Aguado, membre 
del Club de Patinatge Artís-
tic Ripollet, s’ha proclamat 
campiona de Catalunya ju-
venil de patinatge artístic, 
en el campionat disputat a 
Fornells de la Selva. En el 
programa llarg, Aguado va 
remuntar des de la segona 
posició del programa curt 
i amb un total de 112,39 
punts va encapçalar un 
podi on va estar acom-
panyada per Carla Mén-
dez, del Club de Patinatge 
Santa Eulàlia de Ronçana, 
que liderava la competició 
després del disc curt i que, 
finalment, va ser segona 
amb 105,50. El podi es 
va completar amb Desiré 

El Cadet Femení de l’en� tat rubinenca va fer un gran paper en el Campionat 
de Catalunya. / Cedida

González, del CPA Mataró, 
amb 70,65.

En categoria masculina, 
Bruno Marco, amb 121,59 
punts, va ser el guanyador. 
Les 10 primeres patinado-

res en categoria femenina 
i els 9 patinadors que van 
participar en la masculina 
es van classificar per dis-
putar el Campionat d’Es-
panya. / DdR

Claudia Aguado va guanyar el campionat. / Cedida
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