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«Crec que la vida hauria de ser una festa contínua» (Salvador Dalí, artista surrealista)
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Tot a punt per la
FESTA MAJOR!
FESTA MAJOR 2017
del 28 de juny al 2 de juliol, RUBÍ

AQUESTA SETMANA,
BUTLLETÍ AMB
LA PROGRAMACIÓ!!!

Especial amb notícies i entrevistes amb tota la informació destacada de la Festa Major 2017. Pàg. 17-28

Menys d’una setmana
Can Fatjó i Sant Jordi
El Festival de Blues
La rubinenca Marta
per la restricció de
Parc, junts contra les
viu la seva edició més
Gracia Pons publica
25
vehicles al centre Pàg. 35 Pàg.línies
d’alta tensió Pàg. 46 multitudinària
Pàg.
Pàg.439 ‘Agujas de papel’
Pàg. 44
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Nou càmeres de vídeo controlaran els
accessos a la zona de vianants ampliada
un centre que potenciï les
relacions socials”.
Pel que fa a l’autobús
urbà, l’ampliació de l’illa
de vianants comportarà
que s’eliminin les parades
de l’Ajuntament, Doctor
Guardiet i Maximí Fornés. El nou recorregut del
transport públic es farà pel
carrer Cadmo, l’Escardívol i
el carrer Santa Llúcia.

REDACCIÓ

A partir del 3 de juliol, es
farà efectiva l’ampliació de
l’illa de vianants, amb la incorporació dels carrers Maximí Fornés, Doctor Turró,
Pere Esmendia, Unió, Narcís
Menard i alguns trams del
carrer Terrassa, García Lorca
i Magí Raméntol. A més, es
modiﬁcarà el sentit del carrer Nou i d’un tram del carrer Cadmo, concretament
entre el carrer Pau Claris i
Rafael Casanovas.
Per tal de controlar l’accés dels vehicles a la zona,
s’ha pres la decisió d’instal·lar
càmeres de vídeo. En total, hi
haurà 9 càmeres per controlar els accessos, en comptes
del sistema de pilones que es
va impulsar a l’inici de l’illa
de vianants i que va haver de
ser retirat pels problemes de
funcionament.
Les diferents càmeres es
col·locaran en punts estratègics de l’entrada i, en un primer moment els conductors
no seran multats, sinó que

El carrer Maximí Fornés s’incorporarà deﬁnitivament a l’illa. / M. C

rebran una carta alertantlos que han fet un mal ús de
l’illa. A més, el consistori
ha previst col·locar passos
elevats pintats de vermell
i senyalització horitzontal
i vertical en els diferents
accessos.
Les persones que necessitin permisos excepcionals per transitar per l’illa,
ho podran fer a través de
l’adreça illa@ajrubi.cat i
aquelles que tinguin dret
a passar per la zona, sigui

Durant un temps,
els conductors
infractors rebran
un avís, però no
seran multats
perquè són veïns o comerciants, hauran de sol·licitar
la corresponent autorització a través de l’Oﬁcina
d’Atenció a la Ciutadania
del Centre (OAC).
Pel que fa a la càrrega
i la descàrrega, l’horari

d’accés serà de dilluns a
divendres de 7.30 a 10.30
hores i de 14 a 16 hores i els
dissabtes de 7.30 a 10.30
hores. Els vehicles que accedeixin a l’illa no podran
superar els 10 km/h.
Per l’alcaldessa de Rubí,
Ana M. Martínez, “cal que
el centre de la ciutat estigui
tancat al trànsit per prioritzar les persones, per tenir
un centre per passejar,
gaudir i facilitar la millora
de l’activitat comercial,
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Ferit greu un home
apunyalat al barri
del Progrés
Un home va resultar ferit
de gravetat després de ser
apunyalat el dissabte al voltant de les 20 hores al carrer
Verge de Fàtima, al barri del
Progrés. Segons els Mossos
d’Esquadra, dos homes s’estaven barallant a la via pública quan un d’ells va ferir amb
arma blanca l’altre home. Els
Serveis d’Emergències Mèdiques es van endur a l’hospital
l’home ferit i els agents van
detenir a l’agressor. / DdR

ACTUALITAT
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Les AV Can Fatjó i Sant Jordi Parc reclamen
de nou el trasllat de les línies d’alta tensió
Les Associacions de Veïns
de Can Fatjó i Sant Jordi
Parc han tornat a reclamar
el trasllat o soterrament
de les línies elèctriques
d’alta tensió que travessen
aquests barris. Des de les
entitats veïnals es recorda
que fa molts anys que el
veïnat pateix l’afectació
per l’exposició als camps
electromagnètics de les
línies d’alta tensió.

Ambdues associacions
asseguren que “no creiem
que sigui casual la quantitat
de casos de càncer que s’estan produint des de fa molt
de temps, sobretot en veïns
de carrers que es troben
en el radi d’inﬂuència dels
cables d’alta tensió”.
A la por que manifesten tenir, s’ha d’afegir la
“indignació” pel fet que la
Generalitat destini partides

econòmiques per soterrar
les línies que travessen la
Serra de Collserola “que
és important, però no més
que les persones”.
El veïnat critica que
l’Institut Català de l’Energia,
depenent de la Generalitat,
no vulgui complir el conveni signat amb l’Ajuntament
de Rubí i Red Elèctrica de
España i lamenta que “la
salut dels nostres veïns no

sigui una prioritat”. A més,
recorden que, a banda
dels veïns, a l’avinguda Can
Fatjó, hi ha una escola de
primària i un institut, amb
centenars d’alumnes.
Les AV de Can Fatjó i
Sant Jordi Parc també són
molt crítiques amb Junts
pel Sí, ja que a la Comissió
d’Energia del Parlament
del 16 de febrer, la coalició
va ser l’única que va votar

en contra de la retirada
de les línies d’alta tensió
a Rubí.
De fet, la portada del
programa de festes del
barri de Can Fatjó s’ha
fet servir enguany “per
denunciar els responsables d’aquesta decisió que
condemna als veïns dels
nostres barris i, en general a Rubí, a seguir vivint
amb por”. / DdR

ACTUALITAT
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ASAV tornarà a organitzar
un casal d’es�u amb
menjador durant l’agost
REDACCIÓ

L’Associació de Solidaritat i
Ajuda Veïnal (ASAV) tornarà
a posar en marxa aquest
mes d’agost un menjador
infan�l, amb ac�vitats de
lleure, amb l’objectiu de
garan�r un àpat principal
al dia a infants de famílies
amb dificultats econòmiques i en risc d’exclusió
social. La inicia�va compta
amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Rubí, Campos Estela i l’escola 25 de
Setembre, centre educa�u
on s’oferirà el servei.
El casal d’estiu amb
menjador que va impulsar
ASAV l’any passat neix amb
la ﬁnalitat de donar cobertura a les famílies que no
poden dedicar temps als
seus ﬁlls a l’agost oferint-los
una ac�vitat de lleure socioeduca�u de qualitat i a la
vegada garan�nt-los l’àpat
principal del migdia.
Enguany, el casal d’es-

ASAV va posar en marxa la inicia�va l’agost de l’any passat. / Cedida

�u d’ASAV girarà entorn el
món del circ i oferirà dos
torns: de 9 a 15 hores i de
9 a 17 hores. El preu de la
primera opció és de 60 euros per setmana, i el de la
segona, de 75 euros. Hi ha
80 places disponibles per a
infants de 3 a 12 anys i el
període d’inscripcions es

va obrir aquest dilluns. Els
interessats poden formalitzar la seva inscripció els
dilluns, dimarts i dimecres,
de 10 a 13 hores, al carrer
Lumière, 7.
També es pot demanar més informació als
telèfons 931708421 o al
630522774.

Ens agrada
que t’agradis
Per això la teva bellesa és la nostra passió

És Festa major!
Posa’t guap@
a Depiline Rubí
Sortegem un fantàstic lot
Depiline Rubí - Pass Francesc Macià, 56 - 93 587 21 00
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L’Es�u Jove arriba als barris

L’Ajuntament de Rubí programa diverses ac�vitats als
barris d’El Pinar, Les Torres, el 25 de Setembre i Ca n’Oriol
REDACCIÓ

S’instal·larà un skatepark mòbil a Ca n’Oriol. / Localpres

El jovent de la ciutat podrà
gaudir durant els mesos
de juliol i setembre d’una
variada diversitat de propostes en el marc de l’Es�u
Jove. Com a novetat, una
part important de la programació es descentralit-

zarà per arribar a El Pinar
i les zones incloses dins la
inicia� va Tres Barris: Les
Torres, el 25 de Setembre
i Ca n’Oriol.
Segons la regidora de
Joventut, Marta García,
“és important que ens
acostem a la gent jove
dels barris i li facilitem una

oferta de lleure atrac�va,
més encara quan estem
intervenint en aquestes
zones concretes de la ciutat a través del projecte
Tres Barris per millorar-les
a nivell urbanístic, però
també socioeconòmic”.
Per García, “creiem que la
transformació dels barris
comença per garantir el
benestar dels seus veïns i
veïnes, i molt especialment
dels infants i joves”.
Formació a la Torre Bassas
L’Espai Jove Torre Bassas
es man�ndrà com a espai
de referència pel que fa a
la formació. Durant el mes
de juliol, s’hi programaran
cursos de premonitors,
monitors d’activitats de

Les inscripcions,
que ja estan
obertes, es
poden realitzar
ﬁns al 27 de juny
lleure infan�l i juvenil, i de
llengua de signes ─mòdul
A1─, mentre que a l’agost
s’hi oferirà reforç escolar.
Pel que fa als tallers gratuïts, al setembre se’n faran
de joieria 3D, cuina i boxa,
a banda d’un torneig de
League of Legends.
A més, l’equipament
juvenil seguirà oferint durant l’es�u els seus serveis
d’assessorament habituals: el Punt Jove LGTBI,
l’Assessoria sociolaboral,
el Consultori sexual i de
parella i, a partir del 21

d’agost, l’Espai d’orientació i acompanyament per
a la sol·licitud de beques
per a la continuïtat dels
estudis.
Tallers, tornejos i cinema,
als barris
El gruix de la programació
de l’Es�u Jove 2017, però,
es localitzarà als barris. Al
juliol, El Pinar, Les Torres,
el 25 de Setembre i Ca
n’Oriol acolliran tallers de
cuina, zumba i circ, a banda
d’altres ac�vitats puntuals:
cinema a la fresca a El Pinar, un torneig de futbol a
Les Torres, calaix ﬂamenc
al 25 de Setembre i un skatepark mòbil a Ca n’Oriol.
Al setembre, l’oferta de
tallers als barris consis�rà
en un de maquillatge i
efectes especials i un altre
de dance hall. A més, El
Pinar serà l’escenari d’un
torneig de bàsquet.
Inscripcions obertes
Les inscripcions per a les
ac�vitats de l’Es�u Jove es
podran fer entre el 19 i el
27 de juny presencialment
a l’Espai Jove Torre Bassas,
al web www.rubijove.cat
o bé als equipaments de
referència de cada barri en
els casos de les ac�vitats
que s’hi facin allà.
A El Pinar, les propostes
programades �ndran lloc al
Centre Cívic del Pinar – La
Cruïlla i a la pista espor�va;
a Les Torres es faran a la
plaça Nova i a la pista espor�va; al 25 de Setembre,
al parc de la Pau i la Natura;
i a Ca n’Oriol, a la plaça de
Ca n’Oriol.

Actualitat

L’Escardívol acollirà divendres la
tradicional revetlla de Sant Joan

L’Orquestra Liberación serà l’encarregada d’amenitzar la festa
redacció

Rubí celebrarà la tradicional revetlla de Sant Joan
aquest divendres 23 de juny
amb tot un programa d’actes que tindrà el seu punt
culminant a l’Escardívol,
amb l’encesa de la foguera
i l’actuació de l’Orquestra
Liberación. L’Ajuntament,
la Colla de Diables de Rubí
i Òmnium han tornat a
col·laborar per fer possible
que els rubinencs puguin
gaudir d’aquesta festa a la
seva ciutat.
La revetlla s’iniciarà a
les 23.15 hores a la plaça
Pere Aguilera, on les autoritats rebran la Flama del
Canigó i es farà lectura del
tradicional manifest sobre
la cultura catalana. El foc
serà traslladat per la Colla
de Diables de Rubí fins a
l’Escardívol pels carrers
Pau Claris, Cadmo i Joaquim Blume. El raval de
foc i la posterior encesa de
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Limitacions d’aparcament
al centre de la ciutat per
la revetlla i la Festa Major
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redacció

Com a conseqüència de la
propera celebració de la
revetlla de Sant Joan i de la
Festa Major, l’aparcament
de l’Escardívol i del Rubí Forma –antic Rubí+D– estaran
restringits durant uns dies.
Des de les 6 hores
d’aquest passat dimecres
ja no es pot estacionar ni al
carrer Joaquim Blume ni a
la zona de l’Escardívol més
propera a la caseta d’Esport
per a Tothom. La resta de
l’aparcament, a tocar de la
rotonda de la C-1413, es
tancarà el dilluns 26 de juny

a les 6 hores.
Pel que fa al Rubí Forma,
no s’hi podrà estacionar a
partir del mateix 26 de juny
a les 7 hores.
Tots dos aparcaments es
reobriran el 4 de juliol, un
cop s’hagin desmuntat les
infraestructures de la Festa
Major. En el cas de l’Escardívol, s’hi podrà accedir a
partir de les 6 hores, mentre
que l’aparcament del Rubí
Forma tornarà a ser operatiu
a partir de les 18 hores.
Durant aquests dies, la
Policia Local està distribuint
avisos a les zones afectades.

La Colla de Diables de Rubí s’encarregarà d’encendre la foguera de Sant Joan a l’Escardívol. / Arxiu

la foguera de Sant Joan a
l’Escardívol donaran inici a
l’Escardilarre 2017.
Amb el foc ja cremant,
serà el moment de seguir la
festa al mateix espai, amb
l’actuació de l’Orquestra
Liberación, que oferirà un
repertori de versions.
Sant Joan se celebrarà a
l’Escardívol, aprofitant que

l’aparcament es comença
a buidar pel muntatge de
la Festa Major, que tindrà
lloc entre el 28 de juny i el
2 de juliol.
Amb motiu de la revetlla
de Sant Joan, l’Ajuntament
de Rubí se suma un any més
al missatge de seguretat de
la campanya Revetlles amb
precaució, impulsada per la

Generalitat. Enguany, hi ha
vuit parades de pirotècnia
autoritzades a vendre petards fins al 23 de juny a la
ciutat. Els adults han de tenir cura i supervisar l’ús que
fan els menors d’edat del
material pirotècnic. També
és important no apropar-se
a menys de 500 metres de
les zones boscoses.

L’Escardívol ja ha limitat l’estacionament amb motiu dels propers
esdeveniments festius. / C.C.
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L’institut Torrent dels Alous
rep una beca Eramus+ per a la
internacionalització del centre
REDACCIÓ

L’institut Torrent dels
Alous ha rebut una beca
amb fons europeus per
tal que els seus docents
puguin ampliar i millorar
el seu desenvolupament
professional en el camp de
la docència de les ciències
en anglès, a més de possibilitar la col·laboració amb
els seus homòlegs d’altres
països europeus.
Concretament, faran
dues estades d’observació
a un institut de Dinamarca
i un curs de perfeccionament de l’anglès amb la
metodologia AICLE –ensenyament d’altres matèries
en anglès– al Regne Unit.
El projecte ha estat seleccionat entre més de 600
propostes presentades
a tot l’estat espanyol. Al
Vallès Occidental, només
se n’han seleccionat dos,
el del Torrent dels Alous i
un de Sant Cugat. El pro-

ACTUALITAT

Divendres, 23 de juny de 2017

La Schola acaba la primera fase de
la transformació conjunta del pati
L’escola Schola va iniciar fa
quatre mesos la primera
fase del projecte ‘Capgirem
la Schola’, una iniciativa que
ha permès que durant quatre mesos alumnes, famílies
i mestres hagin treballat per
tal de visualitzar els espais
exteriors de l’escola d’una
altra manera. El projecte ha
transformat el pati per tal
que aquests espais esdevinguin mitjans signiﬁcatius de
la convivència i l’aprenentatge.
Segons explica el centre

educatiu, la iniciativa ha suposat una reﬂexió del paper
del pati en la dinàmica del
joc, en la relació entre els
alumnes i amb l’aprenentatge.
L’AMPA va realitzar el
Bricodia, plasmant espais
de joc a terra que havien
dissenyat els alumnes. A
més, també van decorar les
tanques.
El claustre va planiﬁcar
una prova pilot d’obertura
de patis durant l’horari intensiu. Això ha permès tre-

ballar la relació entre cicles,
generar dinàmiques de joc
en espais d’esbarjo entre els
alumnes de diferents edats i
posar a prova la convivència i
l’aprenentatge fora de l’aula.
Els alumnes han participat
en totes les fases de disseny i
pràctiques del projecte.
La primera fase ja s’ha
acabat, però queden per
endavant quatre anys per
tal de millorar els patis i
per construir entre tota la
comunitat educativa l’Schola
del futur. / DdR

Imatge d’una sortida realitzada pels alumnes de 1r d’ESO del centre
al Torrent dels Alous i relacionada amb el projecte. / Cedida

grama té una durada de dos
anys i té com a objectius
principals la internacionalització del centre establint
contactes amb altres instituts europeus i impulsar
un projecte mediambiental
en anglès des de 1r d’ESO
a Batxillerat per conèixer
l’entorn del Torrent dels

Alous i comparar-lo amb
altres països europeus.
Segons l’institut rubinenc,
“és el primer pas per optar en un futur a altres
projectes Erasmus+ per
poder aplicar el projecte
mediambiental incloenthi el desplaçament de
l’alumnat”.

Al terra, l’AMPA ha pintat jocs que han dissenyat els alumnes de la Shcola. / Cedida

El projecte Europeu BlueHealth busca voluntaris
rubinencs per a un estudi sobre salut i ambient
El projecte europeu BlueHealth té com a objectiu avaluar l’impacte que
certes intervencions en
espais blaus, com rius, llacs
o fonts, tenen sobre la salut
i el benestar de la població.
Pròximament, a Rubí es
realitzarà una intervenció a
la font de Can Moritz, amb
la col·laboració de l’Ajuntament, que assumirà gran
part de les despeses de la
recuperació de la font i el

seu entorn, mentre que la
resta seran costejades per
BlueHealth.
L’estudi busca voluntaris
per tenir informació del
grau de coneixement de la
font per part dels rubinencs
i l’opinió que aquests en
tenen. Per tal de poder
estudiar els vincles entre
espais blaus i salut també
es faran preguntes sobre
l’estat general de salut i altra informació personal que

pugui ajudar a entendre els
resultats.
Qualsevol rubinenc major de 18 anys pot participar
en l’estudi, tot i que els investigadors tenen especial
interès en què els ciutadans
de les urbanitzacions, especialment aquelles que
es troben a prop de la font,
hi participin. Al llarg de
l’estudi se sortejaran vals
d’Amazon per valor de 50
euros cada un entre els

participants.
Qui tingui interès a participar pot entrar a la pàgina
https://tinyurl.com/MoritzCAT (català) o a la pàgina
https://tinyurl.com/MoritzCAST (castellà) o bé escriure un correu electrònic
a bluehealth_participants@
isglobal.org.
També es pot demanar
més informació a les investigadores de Barcelona
Institut de Salut Global (IS-

La Font de Can Moritz es rehabilitarà properament. / Arxiu

Global), el centre d’investigació que lidera l’estudi, les
tardes de dijous 29 i diven-

dres 30 de juny a partir de
les 18 hores a la pèrgola de
la plaça Pearson. / DdR

ACTUALITAT
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Un treball sobre el sexisme en revistes
guanya el 18è premi Miquel Segura
‘Percepció social sobre el sexisme en revistes’, de Mar�
Farrés, ha estat triat el millor treball de recerca de la ciutat
REDACCIÓ

El treball de recerca de
Martí Farrés, ‘Percepció
social sobre el sexisme en
revistes’, ha estat el guanyador del 18è Premi de
Recerca Miquel Segura, que
atorga cada any la família de
Segura, qui va ser regidor
rubinenc des del 1932 ﬁns
a la Guerra Civil.
Farrés, que ha estudiat a
l’ins�tut Duc de Montblanc,
destaca que el jurat “hagi
valorat la importància del
tema, perquè és un àmbit
on encara hi ha molt per
fer per evitar qualsevol
�pus de discriminació”. Per
la seva banda, el jurat destaca el rigor, la coherència
i la profunditat de l’estudi
presentat pel rubinenc.
L’alcaldessa de Rubí,
Ana M. Mar�nez, considera
molt interessant el tema
que planteja el treball gua-
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L’escola Pau Casals celebra
la XIII Fira de Matemà�ques
L’escola Pau Casals ha celebrat la XIII Fira de les
Matemà�ques, una ac�vitat
que clou els jocs matemàtics ‘Divermates’, que es
realitzen amb l’alumnat
una vegada per setmana
durant tot el curs escolar.
L’activitat vol apropar el
món de les matemà�ques
a l’alumnat d’una forma

lúdica i alhora afavorir el
gust per aprendre, pensar,
raonar i entendre.
La Fira, que s’ha allargat
durant una setmana al juny,
ha �ngut lloc a diferents espais del centre com el pa�,
mentre que els alumnes del
cicle superior l’han realitzat
a la plaça del Doctor Guardiet. / DdR

Els autors dels treballs dis�ngits, amb les autoritats locals i la família de Miquel Segura. / Localpres

nyador i destaca que cal
“tots els ciutadans inten�n
millorar el món i treballar
per la igualtat real”.
Com a guanyador del
premi, Martí Farrés rebrà
una dotació de 430 euros
i el Duc de Montblanc, 350
euros.
L’acte de lliurament del

premi va tenir lloc el dimecres a la tarda al Castell i
també va comptar amb la
presència dels autors de la
resta de treballs ﬁnalistes.
El jurat va considerar ﬁnalistes els treballs ‘Els biosensors: un gran avenç per a
malal�es com la diabe�s’, de
Pol Closa i Laura González,

de l’institut Torrent dels
Alous; ‘Qualitat’, de Zahira
Basilio i Marta Ricart, del
Duc de Montblanc; i ‘Màgia en la literatura’, d’Uriel
González, de L’Estatut. En
total, 14 treballs provinents
dels cinc ins�tuts públics de
la ciutat s’han presentat al
certamen.

Els més pe�ts aprenen conceptes matemà�cs d’una forma lúdica i
diver�da. / Cedida
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Jordi Bamala, nou president
de l’AV Centre de Rubí
C. CARRASCO

L’Associació de Veïns Centre de Rubí ha escollit, en
una assemblea extraordinària celebrada el passat
mes de maig, Jordi Bamala com a nou president
de l’entitat. Bamala agafa
d’aquesta manera el relleu
al capdavant de l’entitat,
substituint Manel Gómez,
qui ha exercit com a president en funcions, des
de la mort del president
electe Miquel Vivancos,
que va morir el juliol de
l’any passat.
Bamala ha designat ara
quines persones l’acompanyaran en la nova etapa de
l’entitat. Així, la nova junta
directiva ha quedat conformada per Antonio Bamala
(secretari), José Manuel
Ezpeleta (tresorer), Manel
Gómez (vicepresident),
Montse Torné (vocal), Ramón Ariza (vocal) i Núria
Climent (vocal).
El nou dirigent veïnal ha
manifestat la seva intenció
de reactivar l’associació i

ACTUALITAT
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Actuació musical participativa a La Plana
del Castell, en el marc de la festa del barri
REDACCIÓ

Jordi Bamala, president de l’AV
Centre de Rubí. / Cedida

de posar en marxa nous
projectes. La màxima prioritat de Bamala és trobar
un local per a l’entitat, ja
que al desembre d’aquest
any han de deixar l’actual.
“Ja estem en converses
amb l’Ajuntament per tractar de trobar una nova
seu”, ha explicat Bamala,
qui assenyala que a partir
d’aquell moment podran
començar a treballar pels
veïns i per solucionar les
mancances del barri. També ha apuntat la voluntat
de recuperar el sopar veïnal al Casino.

L’Associació de Veïns de
La Plana del Castell ja ho
té tot a punt per celebrar
aquest dissabte 24 de juny
la festa gran del barri. Entre
les activitats programades,
no faltarà la popular actuació musical participativa,
que enguany arriba a la
vuitena edició.
La festa arrencarà a les
19 hores amb una audició
de sardanes a la plaça
Marquès de Barberà a càrrec de la Cobla Marinada.
L’audició constarà de nou
temes com ‘Xaloc’ de Jordi
Molina, ‘Ja fa 10 anys’ de
Jordi León i ‘Aires de Rubí’
de Jaume Bonaterra.

Posteriorment, s’oferirà al públic assistent una
xocolatada i melindros. La
xocolatada és gentilesa de
Supermercats Condis Can
Fatjó.
A partir de les 21 hores arrencarà l’actuació
musical participativa, amb
música i veu en directe a
càrrec dels músics i veïns
del barri. El concert repassarà temes d’estils musicals
molt diferents.
Exposició ‘Lluites compartides’
Coincidint amb la celebració de la festa del barri,
s’inaugurarà l’exposició
‘Lluites compartides’ promoguda per Òmnium Cul-

tural de Rubí. En aquesta
mostra es pot copsar la
reivindicació dels veïns
d’aquest barri per gaudir
d’un barri net i segur, amenaçat constantment per
l’activitat industrial i les
seves conseqüències.
Entre aquestes lluites,
la contaminació causada
per una indústria química
i el perill de les ruïnes de
la fàbrica AEG, la dels “timbres”, que malgrat haver-se
cremat totalment el 1971,
no havia estat enderrocada
i representava un risc sanitari greu per la proliferació
de plagues i brutícia.
A l’exposició també es
mostra el desenllaç amable de les problemàtiques

Panoràmica de la plaça Marquès de Barberà durant les festes del barri de l’any passat. / Cedida

d’aquest barri amb la reorganització de la lluita
veïnal als anys 80 gràcies a
l’arribada del metge valencià Antoni Gilabert, que es
va posar endavant de les
reivindicacions del barri.
La mostra forma part de
la iniciati va ‘Lluites compartides’ que pretén reconèixer desenes d’accions
reivindicatives de tot el
territori des dels anys 50
ﬁns a enguany, la valentia
i tenacitat de milers de
veïns per aconseguir uns
barris més amables i uns
serveis més justos i dignes.
Durant tot aquest 2017,
aquesta campanya de cohesió social recorrerà tota
Catalunya.
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Deltalab recull el Premi Cambra 2017 a la
Trajectòria Internacional Consolidada
L’empresa rubinenca, situada al polígon industrial
La Llana, produeix material plàstic de laboratori d’un sol ús
Redacció

L’empresa Deltalab, recollint el premi. / Localpres

L’empresa rubinenca Deltalab va ser reconeguda dijous de la setmana passada
amb el Premi Cambra 2017
a la Trajectòria Internacional Consolidada, que atorga la Cambra de Comerç i

Indústria de Terrassa i demarcació. El lliurament dels
guardons va tenir lloc a Matadepera, en el marc d’un
acte presidit pel conseller
d’Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya, Jordi Baiget, i que va
comptar amb l’assistència

REC

del regidor de Desenvolupament Econòmic Local,
Rafael Güeto.
Deltalab, creada l’any
1976, produeix material
plàstic de laboratori d’un
sol ús i va ser la primera
empresa que es va instal·lar
al polígon industrial de La
Llana l’any 1995.
La Cambra de Terrassa ha distingit l’empresa
rubinenca per haver fet
expansiva “de forma sostinguda” la seva activitat
internacional, mantenint
una trajectòria “creixent”
i aconseguint una “posició
internacional consolidada”.
Deltalab disposa d’una xarxa de 800 distribuïdors en
més de 100 països que fan
que sigui possible trobar
productes fabricats a la
planta de Rubí a tot el
món.
L’any passat, les exportacions van significar el 55%
de la facturació de l’empre-

sa. “Cada any, la Cambra reconeix alguna empresa de
Rubí i això, el fet de ser aquí
cada any, ja ens dona la
mida de la importància del
nostre sector industrial”,
va destacar Rafael Güeto,
qui en nom del consistori
va apuntar que “volem felicitar Deltalab pel guardó,
estem orgullosos que una
empresa que fa més de
40 anys que produeix a La
Llana destaqui per portar
els seus productes als cinc
continents”.
L’entrega de premis va
reunir al voltant de 500 persones, directius d’empreses
i representants empresarials de la demarcació de la
Cambra, així com representants del món polític, econòmic i institucional català
que han reconegut les empreses guardonades per la
seva iniciativa emprenedora, singularitat empresarial
i capacitat competitiva.

Antoni Abad, reelegit fins al
2012 com a president de Cecot

Per primera vegada el pregó de festa major

En vídeo i en directe!
Gràcies a RÀDIO RUBÍ,
no et perdràs cap detall del Pregó de Festa Major!
Per primera vegada podràs seguir-lo via streaming a:

www.radiorubi.fm

Antoni Abad ha estat reelegit per aclamació com
a president de la patronal
catalana Cecot fins al mes
de juny del 2021. La seva
reelecció va tenir lloc dimecres de la setmana passada,
en el marc d’una assemblea
extraordinària electoral. La
d’Abad va ser l’única candidatura presentada.
L’assemblea de Cecot va
continuar atorgant a Antoni
Abad la confiança per encapçalar la patronal durant
els propers anys que, donat
el context econòmic, social i
polític, es preveu que sigui
una temporada complexa
per al desenvolupament de
l’activitat empresarial.
Durant la seva intervenció, Abad va afirmar que
el Comitè Executiu intensificarà la línia de treball
basada en la generació de
propostes que millorin la
competitivitat de les empreses associades i en la preservació activa dels interessos
de les empreses catalanes
amb accions concretes i de
retorn.
El president electe va

Antoni Abad. / Arxiu

insistir que “continuarem
intensificant l’acció directa
davant dels organismes
pertinents per denunciar
greuges com el sobrecost
de l’energia, l’ús indegut
dels fons de formació, l’endarreriment en les infraestructures, el canvi del model
de formació professional
o la visió sobre la crisi dels
refugiats”.
Per Abad, per fer una
bona transició del model
econòmic, “cal retornar el
pes del lideratge al capital
productiu per evitar una
altra crisi financera”. En
aquest sentit, considera que
“per aconseguir-ho, cal més
política, més diàleg i unes
administracions més fortes,
que no necessàriament vol
dir més grans”. / DdR
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L’economista Gay de Liébana reﬂexiona a
Rubí sobre el futur de l’economia mundial
REDACCIÓ

José M. Gay de Liébana,
acadèmic numerari de la
Reial Acadèmia Europea de
Doctors, professor titular
de la Facultat d’Economia
i Empresa de la Universitat de Barcelona i doctor
en Ciències Econòmiques
i en Dret, va reflexionar
dimarts sobre el futur de
l’economia mundial i local

L’expert considera
que el futur de
l’economia depèn
en bona part
de les decisions
políques que ara
es prenguin

en el marc de la conferència ‘De Trump al Brexit:
Europa en la cruïlla’, que
va organitzar Cecot Rubí
al fòrum de la Masia de
Can Serra. L’acte, que va
ompleir la sala, va estar
presidit per l’alcaldessa,
Ana M. Martínez, i el president l’entitat empresarial,
Manuel Jiménez.
Gay de Liébana va reconèixer que a curt termini
les perspectives econòmiques semblen favorables,
però també va plantejar
dubtes a llarg termini.
L’economista és de l’opinió
que el futur de l’economia
depèn en bona part de les
decisions polítiques que es
prenguin ara i va emplaçar
els governs a “posar-se les

piles” per facilitar l’activitat econòmica, abordar
els reptes de la indústria
4.0 i fer encaixar l’oferta
formativa amb els perfils
professionals que requereix el teixit empresarial.
L’alcaldessa va recollir
les reflexions de l’expert
i va remarcar “l’esforç de
l’administració que represento per donar resposta
els reptes econòmics que

es plantegen”. Per Martínez, “l’Ajuntament de Rubí
vol ser una administració
cada cop més eficaç i cada
cop més eficient per, entre
altres coses, facilitar l’activitat econòmica”. També va
aﬁrmar que “l’excel·lència
dels serveis que s’ofereixen
des de l’Oficina de Serveis
a l’Empresa (OSE), és un
clar exemple” d’aquestes
polítiques.

La conferència va tenir lloc a la Masia de Can Serra. / Localpres
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n any més, la ciutat a poc a poc
va preparant l’arribada de la
Festa Major, que enguany se
celebrarà entre el 28 de juny
i el 2 de juliol. Cinc dies de festa gran a la
ciutat amb centenars d’activitats, diverses,
per a tots els públics, edats i gustos. Sortiran
de casa els rubinencs, baixaran a les places,
faran seu el carrer i conviuran per celebrar
la festa de Sant Pere, patró de la vila.
Gaudiran de les activitats, la gran majoria impulsades per l’impuls incansable de
les entitats i associacions locals: esportives,
culturals, veïnals, juvenils, solidàries... Sense la feina incombustible de moltes de les
persones que estan darrere de les entitats, la
Festa Major no seria el que és, un referent
a la comarca i més enllà. De fet, enguany, la
nostra festa és més plural, diversa i solidària

El meu barri put a pixum
El camí que segueixo per anar des de casa
a la feina és la ruta del pixum. Començo
pel carrer de Les Basses direcció carrer del
General Castaños, on giro a l’esquerra fins
al carrer Sant Gaietà, tiro avall i giro al c.
Sant Magí i baixo pel carrer Santa Maria.
Durant tot el recorregut, vaig veient els
peus de les façanes i les voreres mullades i
ennegrides pels pixats (suposo que de gos,
tot i que no descarto que n’hi hagi d’humans
també) i durant tot el camí m’acompanya
una pudor insuportable, sobretot ara amb
les altes temperatures.
En els darrers anys, sembla que ens hem
anat conscienciant sobre la problemàtica de
les caques dels gossos i ara, cada cop més,
els propietaris les recullen, però què passa
amb els orins? Sembla com si fos un mal
menor. Curiosament, però, els propietaris
dels gossos no els fan pixar a la porta de
casa seva, se’n van més cap enllà i els fan
pixar a la porta dels veïns.
Per a agreujar la problemàtica, la ne-

El Tuit de la setmana

EDITORIAL

La Festa Major de tots

que mai. Col·lectius que fins ara mai havien
participat, com Rubí té rodes, LGTRuBI,
Rubí Acull o Oncolliga, amb les seves activitats faran que la festa sigui més inclusiva que
mai. Aquestes noves propostes se sumaran
a les més tradicionals, que van néixer de la
mà de la Festa Major: el pregó, els castells,
les sardanes, els gegants, el ball de l’envelat,
el correfoc o les danses populars; i a les que
amb el pas dels anys s’han anat consolidant:
el concert de l’Obrador, les jornades jazz, el
Revival, les gitanes de l’Esbart, el Barrakuda

Cartes de la ciutadania

teja dels carrers per part del consistori és
gairebé nul·la, si més no a la zona que he
esmentat.
Entre tots plegats hauríem de fer un treball de conscienciació i buscar solucions. No
ha de ser tan complicat viure en societat.
Maite Checa

El club de lectura ‘Veus del Món’ despide
temporada
Un año más, y con este van seis, despedimos
la temporada del club de lectura ‘Veus del
Món’ satisfechas y enriquecidas.
Las letras por si solas nada nos dicen,
unidas construyen palabras, entrelazadas
elaboran frases, que ensambladas componen los capítulos de una novela o un relato,
convirtiendo a los protagonistas de estas
historias, en los guías de nuestras propias
aventuras
Las letras siempre han sido un punto de
unión entre personas y culturas. Gracias a
esas grandes tejedoras de sueños, ilusiones y
amistad, hemos explorado muchos caminos.

19 de juny

Joan @janpun�
Així estan els
contenidors del carrer
de la riera de #rubicity
a Ple es�u des de
fa 48 hores. Serveis
tercermundistes.

Visita’ns a www.diariderubi.com
Segueix-nos a @DiarideRubi

o els espectacles de les entitats regionals, per
posar només alguns exemples.
Més enllà de les entitats, l’Ajuntament
ha confeccionat un programa variat, sobretot
pel que fa als espectacles musicals dins del
Rubí Random Music Festival, amb concerts
com Hombres G, Fangoria o Dr. Prats
oberts a la participació de tothom. També
repeteix el Holi, la gran novetat de l’any
passat, que va ser una de les activitats més
participatives.
El consistori també ha tingut en compte

i també a Facebook

Senderos que conducen a la reflexión, a la
confesión y algunas veces, a la sanación.
Si, digo bien, a la sanación, porque formar
parte de este club, no es solo leer libros y
comentarlos, cada uno de ellos, hace aflorar
diferentes sentimientos; algunos yacían
dormidos, otros, aún latentes y dolorosos.
Los libros y la complicidad abren la puerta
de los corazones, dejando brotar aquello que
necesitamos contar, el apoyo, las reflexiones
y el hecho de poder hablar con completa
libertad, hacen que la herida sangrante
comience a sanar…
Es por ello por lo que me siento tan
orgullosa de ser la conductora de este maravilloso club, donde cada ciclo es diferente,
asumimos retos y logros, debatimos, reímos
y lloramos, haciendo de las tardes de los
jueves un oasis en la ciudad.
Esta temporada hemos trabajado todas
juntas para rendir un emotivo homenaje a
una mujer extraordinaria, Montserrat Roig
y sus Mundetas… Hemos caminado de la
mano de Saramago y Pessoa por las calles de

les necessitats dels rubinencs i té previst
habilitar zones reservades per a les persones
amb diversitat funcional per tal que puguin
seguir els espectacles més multitudinaris
de forma còmoda i sense impediments. A
banda, a l’Escardívol s’instal·larà un punt
d’informació per a dones que puguin patir
agressions masclistes o persones que pateixin algun tipus de discriminació, sigui
física o verbal.
Que hi hagi tantes i tantes persones
darrere de l’organització de la Festa Major
n’assegura l’èxit, és una festa de tots els
rubinencs, feta perquè hi gaudeixin tots
aquells que vivim a Rubí i també per tots els
que vulguin venir a la ciutat per compartir
vivències, experiències i moments.
Benvinguda Festa Major! Benvinguts
dies de dibauxa!

Lisboa, convirtiendo un sueño en realidad,
el primer viaje de los muchos que vendrán,
oportunidades que nos ofrecen los libros
para conocer mejor el mundo y su historia,
y de esa manera, compartir momentos
extraordinarios.
Vaya mi agradecimiento a todas y cada
una de vosotras por hacer de este club una
gran familia, a Carme por el gran trabajo
que lleva a cabo, un trabajo que no es visible
y que lleva un gran esfuerzo, a Adrià, el
dire, por la gran implicación con el club y
las ganas que pone en este proyecto, a “Set
Quatre Set, Viatges” por hacer que nuestro
primer viaje fuera espectacular, y a todos
los compañeros de la biblioteca por el trato
que nos dan…
En octubre nos volveremos a reunir,
con cambios, nuevos proyectos y lecturas
diferentes. Aunque, con el mismo Lema;
leer, disfrutar, compartir y dejarnos llevar
por las historias que leemos y compartimos
en el club.
Gracia Pérez
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Derecho a una vivienda

JOSÉ SEGURA
Veí de Rubí

Recientemente, se ha publicado en
los medios un amplio trabajo (se
puede consultar en Internet) sobre
la repercusión que los desahucios
inmobiliarios tienen sobre los niños y adolescentes, especialmente
sobre los niños entre 5 y 10 años.
Lo he leído detenidamente y he
quedado fuertemente impresionado. Debo reconocer que es una
vertiente que no había tenido muy
en cuenta. Los desahucios, en general, tal como se vienen realizando
en nuestro país, me parecen un
abuso del propio derecho. Estoy de
acuerdo en proteger los derechos
de los legítimos propietarios, tanto
en los motivados por impago de
hipotecas, como en los de atrasos
en alquiler, pero es aquí donde los
poderes públicos debían mostrar
lo que es gobernar de verdad y
hacer políticas de largo recorrido
en beneficio de los grupos sociales
más débiles y en serio riesgo de
exclusión social.
Dice nuestra Constitución en
su artículo 47: “Todos los españoles
tienen derecho a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán
las normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho, regulando
la utilización del suelo de acuerdo
con el interés general para impedir
la especulación. La comunidad
participará en las plusvalías que
genere la acción urbanística de los
entes públicos”.
De la lectura de este artículo se
infiere que entre la redacción del
texto legal y la realidad social hay
un tremendo abismo. La Constitución establece unos derechos
para el ciudadano en materia del
acceso a la vivienda, sin embargo,
ya tuvo buen cuidado el legislador
en no obligar a los poderes públicos con ningún deber específico al
respecto. Resulta indignante oír a
nuestros gobernantes, nacionales,

autonómicos e incluso municipales referirse constantemente a la
necesidad de modificar el texto
constitucional sin haber llegado
siquiera a cumplirlo en aspectos
tan fundamentales como es el derecho a una vivienda digna. Y más
si tenemos en cuenta que muchas
situaciones de desahucio se deben a
la ‘lumbrera’ que se le ocurrió declarar urbanizable gran parte del territorio nacional (inicio de la burbuja
inmobiliaria), el nulo control sobre
el sistema financiero y la regresiva
Ley de Arrendamientos Urbanos
que beneficia de forma absoluta a
la figura del arrendador.
Un claro ejemplo lo tenemos en
nuestra ciudad, Rubí, ¿cuánto tiempo hace que no se construye ninguna vivienda protegida? ¿hay alguna
razón por la cual el Ayuntamiento
no pueda ejercer de constructor/
promotor inmobiliario? No se trata
de practicar una competencia desleal contra las empresas del sector,
consiste simplemente en llenar un
vacío que la iniciativa privada, por
razones obvias, no va a ocupar.
Ahora, el Consejo General del
Poder Judicial crea 54 juzgados
(uno por provincia) con 64 jueces,
muchos de ellos en prácticas, para
atender los litigios relacionados
con cláusulas suelo, vencimiento
anticipado, intereses moratorios,
gastos de formalización de hipoteca
o hipotecas multidivisa. En provincias como Madrid y Barcelona, un
juicio por este tema puede tardar en
sustanciarse muchos años, incluso
varios lustros. Esto es otro ataque
en toda regla a las clases populares
en beneficio, como no, de la banca,
es decir, otra agresión en materia
inmobiliaria a los de siempre, a los
menos favorecidos. Y ya van…
A todo esto nuestros políticos,
supuestamente representantes del
PUEBLO, ocupados como están,
unos por conservar el poder y los
otros por intentar llegar a él, haciendo oídos sordos y mirando para
otro lado. ¡¡A ver cuándo se van a
enterar que gobernar no es eso!!
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Rubí, una ciutat lletja?

VÍCTOR PUIG
Portaveu del PDeCAT

Durant l’últim Ple Municipal vam
tenir una discussió amb l’alcaldessa després que ella s’indignés
–amb l’afectació habitual– quan
vaig dir que Rubí és una ciutat
lletja. El debat va sorgir després
de la votació sobre els projectes
d’inversió previstos per al 2017.
Unes inversions que sumen,
segons diuen, un total de 6,3 milions d’euros. Però el problema és
que l’any passat vam viure el mateix: l’anunci de la dotació de prop
de 7,8 milions d’euros que havien
de “transformar la ciutat”.
Les inversions preveien des
d’un estany al parc de Ca n’Oriol
fins a la reforma del Casino. Som
a juny del 2017 i encara no s’han
fet cap de les obres anunciades el
2016. Però el PSC porta al Ple
els projectes per al 2017 que, de
moment, no tenen ni tan sols la
dotació pressupostària per fer-los
una realitat.
En qualsevol cas, del conjunt
de projectes previstos la majoria
són canvis de voreres, carrils bici

als polígons industrials i alguna
rotonda nova. Unes obres que
responen més al mínim manteniment exigible a qualsevol ajuntament que no pas a cap veritable
projecte ambiciós de millora de
la ciutat.
N’hi ha que estem una mica
cansats d’aquestes operacions
propagandístiques de grans titulars que acaben en no res. Han
passat dos anys des de les eleccions municipals, som a la meitat
del camí i penso que seria difícil
que algú pogués recordar una
sola acció de transformació real
de la ciutat.
No estem parlant d’un canvi
de vorera o d’un concert gratuït a
l’Escardívol, em refereixo a canvis
que millorin substancialment les
mancances que acumula Rubí, que
no són poques. Tenim un centre
de la ciutat que després d’anys de
parlar d’illa de vianants resulta un
passeig francament poc atractiu
per passejar-hi, uns polígons industrials que fan passar vergonya
(m’ho he sentit dir moltes vegades) i unes places i parcs amb un
manteniment deficient. I podríem

parlar també de les entrades de la
ciutat o de l’estat d’alguns barris i
de les urbanitzacions.
Per tant, més que indignarse fent espectacle quan algú diu
alguna cosa incòmoda, estaria bé
que al Ple poguéssim afrontar
el debat sobre l’estat de la ciutat
sense sobreactuacions i mirant a la
realitat de cara. Rubí té un enorme potencial a nivell geogràfic i
empresarial i podria ser una ciutat
de primera línia. No canviarem la
seva orografia complexa, ni podrem desfer de seguida els nyaps
urbanístics d’altres èpoques, però
sense dubte podríem tenir una
ciutat més neta, més verda i més
amable pels vianants.
No aportarem res amagant
debats que són necessaris: que hi
ha un dèficit de manteniment i de
cura urbanística a la ciutat s’ha de
dir i és una obligació fer-ho. No
estem condemnats a patir per
sempre la mala gestió socialista ni
ens hem de resignar. Si treballem
per un canvi i l’aconseguim, d’aquí
a uns anys podrem mirar enrere i
veure la millora, ara sí substancial,
de la nostra ciutat.

Pensiones: Llega el desastre

DAVID ROS
Economista i jubilado

En España llega el tsunami. Todos sabemos que las pensiones ya
no se revalorizan con el IPC (Índice de Precios de Consumo), que
cada año pierden poder adquisitivo, que el Fondo de Reserva de la
Seguridad Social se termina este
mismo año y que el propio estado
dice que en España, hasta el 2022,
se generará un agujero anual de
15.000 millones de euros en la
Seguridad Social.
El resumen es que, en España,
con ese tsunami, veremos cómo
bajan las pensiones. Año tras año,

el estado español menospreciará
la dignidad de sus jubilados.
Cuando llega un tsunami en
las prestaciones públicas, mejor
que nos coja en la montaña que
en la playa. Es decir, lo mejor es

“Cuando llegue
el tsunami en
las prestaciones
públicas, mejor
que nos coja
en la montaña
que en la playa”

protegerse en tierras más altas, y
en ese caso Catalunya tiene un
25 por 100 menos de paro, con
salarios más altos (que son los que
pagan las pensiones)… y dispone
de una economía más sólida y
diversificada. El futuro estado
será plenamente solvente.
Con el nuevo estado, en Catalunya tendremos una oportunidad para recuperar la dignidad
de perceptores de prestaciones,
pensionistas y futuros pensionistas.
Esta oportunidad la tendremos votando Sí en el referéndum
que hará de Catalunya un nuevo
estado independiente.
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del 28 de juny al 2 de juliol

Una festa
Major “segura,
accessible i
participativa”
L’alcaldessa, Ana M. Martínez, i el
regidor de Cultura, Moisés Rodríguez, han presentat aquest dimecres els darrers detalls de la Festa
Major. Martínez ha destacat que un
dels trets d’aquesta festa gran serà
l’atenció a la diversitat funcional, ja
que les activitats tindran en compte
les necessitats especíﬁques de tots
els assistents. La primera edil també
ha ressaltat la voluntat de tenir una
festa lliure de violència masclista,
per la qual cosa s’ha habilitat un
protocol per donar resposta a possibles casos d’assetjament masclista.
Així, l’Escardívol comptarà amb un
punt d’informació durant les nits
d’actuacions que funcionarà a partir
de la mitjanit ﬁns a les dues de la
matinada. En aquest espai, hi haurà
personal especialitzat per donar suport i fer les actuacions necessàries
davant qualsevol situació de caràcter
masclista.
La màxima responsable municipal també ha posat l’èmfasi
en la implicació de les entitats en
l’elaboració del programa i en ferlo realitat: “Les entitats donen un
plus a la ciutat i a la Festa Major.
La nostra festa és com és gràcies a
les associacions i el seu èxit radica
en el treball i l’esforç de les nostres
entitats”.
Per la seva banda, Moisés Rodríguez també ha destacat la participació de diferents persones i collectius en la programació. En aquest
sentit, Rodríguez ha aﬁrmat que “la
Comissió de Festa Major ha estat un
èxit i ha aportat idees per a la festa.
La nostra intenció és continuar escoltant per fer una Festa Major més
completa i més dinàmica”.

PREGÓ 2017

“Volem fer un pregó divertit!”

S

ón les reines de l’hoquei línia. Les 15 jugadores del Sènior Femení del Cent Patins
han aixecat aquesta temporada els tres títols més importants:
la Copa de la Reina, la Lliga Elit i la
Lliga Europea. L’Ajuntament, “en
un acte de justícia per una entitat
que ha tingut una temporada plena
d’èxits fruit del treball i l’esforç, i
que porten el nom de la ciutat allà
on van”, en paraules de l’alcaldessa,
ha decidit que enguany les tricampiones, que tenen una mitjana de 20
anys, pugin al balcó el dimecres 28
de juny a les 20.30 hores per fer el
pregó de Festa Major.
-L’alcaldessa va anunciar que
seríeu les pregoneres el dia de la
recepció de l’Ajuntament al club.
Us va sorprendre?
-Judit Pareja: Va ser una sensació
rara, perquè el pregó sempre el fa
gent famosa i de sobte, ens vam sentir importants. Serà una passada.
-Com serà el pregó?
-J.P.: Volem fer un pregó divertit!
Com som jovenetes no volem fer
el típic pregó que la gent no vol
escoltar.
Carolina Moreno: Hi haurà una
petita representació de l’equip i serà
guai i divertit.
-Mirant els resultats fins i tot
semblava que us ha resultat fàcil
guanyar el triplet...
-J.P.: No va ser fàcil, sobretot l’Europeu, que ens va costar molt. De
fet, a les fases vam perdre contra
l’equip de la ﬁnal als penals, però
vam sobreposar-nos i vam treballar
molt per aconseguir-ho.
-Costa imaginar una temporada més
perfecta.
-C.M: Sí, sobretot ens va sorprendre

Les jugadores del Cent Patins han guanyat la Lliga Elit, la Lliga Catalana, la Copa de la Reina i la Lliga Europea. / Cedida

guanyar l’Europeu, vam anar per
l’experiència, perquè era el primer
cop que es feia en categoria femenina. No coneixíem els equips, ni res,
vam anar a passar-ho bé i així és com
millor ens surten les coses.
-L’hoquei línia és un esport minoritari, però arran del vostre títol
ﬁns i tot heu sortit a TV3.

-J.P.: Havíem guanyat altres coses i et
vas acostumant, però sí que ens va
impactar que una televisió important
vingués a gravar un entrenament.
Esperem que l’hoquei línia es doni
més a conèixer.
-Sent tan joves, com veieu el futur
de l’equip?
-J.P: Som molt joves i la veritat que

Les entitats de cultura popular
i tradicional oferiran el Seguici

El Seguici de Festa Major arrencarà el dimecres 28 de juny a les 19.30
hores a la plaça Antiga Estació amb la presència d’una dotzena d’entitats
de cultura popular i tradicional. Els Castellers de Rubí organitzen enguany el Seguici, en el qual també prendran part la Societat Sant Antoni
Abat, Òmnium, Diables de Rubí, Diables de la Riera, Rubeo Diablorum,
l’Esbart Dansaire, els Gegants d’El Pinar, els Gegants del Teresa Altet,
l’Escola de Sardanes Flor de Neu, Foment de la Sardana i els Gegants
de Rubí, aquests últims només amb els gegantons Laia i Galderic, ja que
els gegants Roc i Paula s’estaran preparant per mostrar la ciutat els seus
nous vestits. Les entitats recorreran el centre de la ciutat ﬁns a arribar a
la plaça Pere Aguilera, on cadascuna farà la seva entrada a la plaça. Allà,
es presentarà la nova vestimenta del Roc i la Paula. Està previst que els
Castellers de Rubí facin dos pilars per descobrir els nous vestits dels
gegants. Tot seguit, s’iniciarà el Pregó de Festa Major.

som bastant bones (riu) i les que venen per sota també són molt bones,
veig un futur molt bo.
-C.M.: Jo vinc de fora i en aquest
club la veritat és que he agafat molta experiència en només tres anys,
sobretot aquest, crec que anem
molt bé.
-Com us sentiu tractades a
Rubí?
-J.P: No gaire bé, perquè les condicions de la pista no són gaire bones,
sobretot quan plou. Hem hagut de
jugar ﬁnals a Castellbisbal perquè
a La Llana no es podia jugar i a la
nostra pista tampoc.
-C.M: A més com està al costat de la
Riera la pista s’humiteja i hi ha dies
que no es pot patinar.
-Que us aporta l’hoquei línia a les
vostres vides?
C.M.: A mi el fet de saber que quan
una cosa no et va bé, encara no ho
tens tot perdut. Potser perds un
partit, però pots guanyar igualment
el campionat. I això ho aplico una
mica a la vida.
Marta Cabrera
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El RubiSound farà pujar
els grups locals a l’escenari
L’emissora municipal Ràdio Rubí organitza un any més una nit
temàtica amb artistes locals, que per primer cop s’inclou dins
el Rubí Random Music Festival: el RubiSound. El festival començarà dimecres 28 de juny a les 22 hores a la plaça Salvador
Allende amb l’actuació de Cotto, una banda emergent especialista
en les improvisacions. A partir de les 23 hores, serà el torn de la
cantautora rubinenca Andrea Mir, que actualment està gravant
el seu primer disc i que actuarà amb la seva banda. A la mitjanit,
pujarà a l’escenari Prozak, un grup de rock amb inﬂuències
‘grunge’. Més tard, està prevista l’actuació de Muyayo Rif, amb
el rubinenc Javier Zurita, que és un dels seus guitarristes. La
banda és considerada com un dels grups de fusió musical del
moment. La festa musical s’acabarà amb l’actuació de Sr. Chen
& sus moñecos i el seu hip hop electrònic.

El cantant Carlos Baute,
disposat a fer ballar
l’amﬁteatre del Castell

Maria del Mar Bonet, durant un
concert. / J.M. Morales

El Barrakuda es trasllada
a la plaça Salvador Allende
Un any més, l’Associació de Músics de Rubí organitza el festival Barrakuda, que combina actuacions de grups rubinencs
amb altres bandes emergents. Des de fa ja dos anys, els sons
orientals acompanyen els grups més locals al Barrakuda, que
enguany es trasllada a la plaça Salvador Allende i que tindrà
lloc el dijous 29 de juny a partir de les 22.30 hores.
El festival arrencarà amb l’actuació de Dj Swing a Ling,
amb el seu repertori de reggae-ska. Els rubinencs Gran Pueblo
seran els propers en pujar a l’escenari per presentar el seu disc
‘Calíope’, mentre que Ninja Pastori oferirà el seu cartoon-punk.
Pel que fa als grups forans, cal destacar l’actuació de People
Jam, un grup de música electrònica i rock japonès, que presentarà el seu disc ‘Idiotwerk’. Tancaran la nit les actuacions
de Dj Txako i Dj Satol, també arribats del país nipó.

Maria del Mar
Bonet porta els
seus 50 anys de
música a La Sala

L’artista veneçolà resideix a Espanya des de fa quatre anys. / Cedida

E

l cantant i compositor veneçolà Carlos Baute
oferirà el concert
inaugural d’aquesta Festa Major. Baute acaba de començar
a Espanya la seva gira internacional AndobuscandoTour.
De fet, el de Rubí serà el tercer concert que el reconegut
artista oferirà d’aquesta gira.

El veneçolà arriba a Rubí
amb el propòsit de fer ballar
el públic que s’aplegui a l’amﬁteatre del Castell dimecres
28 de juny a les 22.30 hores
amb els seus darrers temes i
els èxits de sempre.
Autor de cançons com
‘Colgando en tus manos’
o ‘Te regalo’, el seu últim
treball ‘Ando buscando’, en

col·laboració amb els colombians Piso 21, ha estat
un nou èxit.
Fa pocs dies, l’artista va
llençar ‘Vamo’ a la calle’, un
tema dedicat a la seva Veneçuela natal, amb un missatge
d’ànim als compatriotes que
surten al carrer per protestar
contra el govern de Nicolás
Maduro.

La cantautora mallorquina
Maria del Mar Bonet serà
la protagonista del darrer
concert de la Festa Major
el diumenge 2 de juliol a les
19.30 hores a La Sala amb els
seus temes més emblemàtics
després de cinc dècades de
trajectòria musical.
Bonet celebra 50 anys als
escenaris amb una gira per
diversos països europeus en
una actuació musical íntima.
Es podran escoltar els temes
de l’autora més mítics, com
‘L’àliga negra’, ‘Què volen
aquesta gent’ o ‘Alenar’. Les
entrades tenen un cost de
10 euros.
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Nit Golfa amb Hombres G,
Momo i Versión Imposible

L

a Nit Golfa començarà aquest
any amb força
amb l’actuació
del grup de rock espanyol
Hombres G sobre l’escenari
a partir de les 23.15 hores.
Serà la primera actuació
musical a l’Escardívol del
dissabte 1 de juliol.
Són molts els rubinencs
que ja esperen per poder
sentir en directe temes tan
populars com ‘Devuélveme a
mi chica’, ‘Te quiero’, ‘Marta
tiene un marcapasos’ o ‘Voy
a pasarmelo bien’.
Hombres G és una de
les bandes musicals més
mítiques de la música en
castellà, amb més de 30 anys
de trajectòria artística. David
Summers, Daniel Mezquita,
Rafael Gutiérrez i Javier
Molina són els integrants

del grup, que va obtenir un
Grammy honoríﬁc el 2006.
Després de l’actuació
d’Hombres G, la Nit Golfa
donarà la benvinguda a la
considerada com a millor
banda de tribut a Queen:
Momo, que pujarà a l’escenari a partir de les 1.30 hores.
La formació, avalada pel
mateix Brian May, integrant
de Queen, interpretarà els
millors temes cantats per
Freddie Mercury, com ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Don’t
stop me now’, ‘Another one
bites the dust’ o ‘We will
rock you’.
L’últim grup de la Nit
Golfa d’enguany serà Versión Imposible, que actuarà
a partir de les 4 hores. El
showman i cantat del grup,
David Moreno, i la seva
banda interpretaran temes

El grup Momo versionarà temes de Queen. / Cedida

Revólver presentarà a Rubí
el seu nou treball: ‘Capitol’

Després de més de 20 anys rer disc de Revólver, la banda
de carrera musica i de signar torna a recórrer a l’intimisme,
lletres que s’han convertit en a la reivindicació social i al
autèntics èxits, com ‘Odio’. costumisme urbà amb una
‘Si es tan solo amor’ o ‘San aposta més propera al folkPedro’, Revólver ha gravat rock. El preu per accedir al
‘Capitol’, un nou treball dis- concert de Revólver és d’11
cogràﬁc, l’onzè, autoeditat per euros.
Carlos Goñi.
Goñi interpretarà els
temes del darrer àlbum i les
seves cançons
més destacades
al damunt de
l’escenari de La
Sala el dijous
29 de juny a
partir de les
20.30 hores,
dins del Rubí
Random Music Festival.
El valencià Carlos Goñi ha autoproduït el darrer
En el dar- disc de Revólver. / Domingo J. Casas

de tribut de diversos artistes
i cantants molt variats, com
ara Fito, Dani Martín, Shakira, Julio Iglesias, Camilo
Sexto, Eros Ramazzoti o
Luis Armstrong.
La nit més golfa de l’any
a la ciutat ﬁnalitzarà cap a les
6 hores de la matinada, amb
la tradicional xocolatada a
l’Escardívol.

Hombres G és un dels grups de pop rock més destacats de les darreres dècades. / Cedida
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El pop electrònic de Fangoria
omplirà l’Escardívol divendres

A

laska i Nacho
Canut actuaran
a l’escenari de
l’Escardívol el
divendres 30 de juny a partir
de les 23.30 hores en un dels
concerts més esperats de la
Festa Major. Fangoria és un
dels grups de pop electrònic
més destacats del panorama
espanyol i Alaska un dels
personatges televisius més
populars dels darrers anys.
D’Alaska i Nacho Canut
han sortit cançons que han
estat hits de la ‘movida madrileña’, com ara ‘Ni tú ni
nadie’ o ‘A quien le importa’.
Posteriorment, els dos artistes van crear Fangoria, un
grup que agrupa un públic
molt divers i que té com a
temes més populars ‘¿Como
pudiste hacerme esto a mi’?,
‘Criticar por criticar’, ‘No sé
qué me das’ o ‘Retorciendo
palabras’, entre altres.
En la seva actuació a
l’Escardívol, el grup de pop
electrònic presentarà el seu

darrer disc ‘Miscelania de
canciones para robótica
avanzada’, temes que combinarà amb altres èxits de la
banda musical en les dues
hores que està previst que
duri l’actuació musical.

Fangoria és un dels grups electrònics més destacats. / Cedida

Los 40 On Tour va tenir una gran acollida l’any passat. / Arxiu Localpres

Los 40 On Tour
Quan acabi el concert de
Fangoria, serà el moment de
la música comercial de Los
40 On Tour, que l’any passat
ja van estar presents a la Festa
Major en un espectacle que
va tenir molt bona acollida.
En aquesta ocasió, els
encarregats de posar música
a la festa seran Adrià Ortega
i Neus González, dj’s i locutors de l’emissora, a partir de
les 1.30 hores.
Durant la sessió es podran escoltar els temes enganxosos de l’estiu, com
‘Despacito’, de Luis Fonsi,
‘Me enamoré’, de Shakira,
‘Shape of you’, d’Ed Sheeran, o ‘Súbeme la ràdio’,
d’Enrique Iglesias.

La música més festiva, amb Doctor Prats
Doctor Prats és un dels grups
joves de música en català
amb més projecció i serà
l’encarregat de posar les
melodies més festives a la
nit del dijous a l’Escardívol.
A les 00.30 hores, el grup de
Terrassa oferirà ‘Festribal’,
un espectacle musical enèrgic
amb les seves cançons de
mestissatge de pop, cúmbia,
reggae, ska, rock, electroswing o dubstep.
Abans, cap a les 23 hores,
està prevista l’actuació de
Marcos Franz, més conegut

pel gran públic per la seva
aparició a la sèrie de televisió Merlí. L’actor i músic
presenta el seu primer disc
‘Start’, amb un estil pop amb
inﬂuències britàniques.
Per tancar la nit, a partir
de les 2.30 hores a l’Escardívol, pujaran a l’escenari
Sra. Tomasa, una jove banda
barcelonina que ha presentat
un nou disc: ‘Nuestra clave’.
El grup oferirà els seus sons
que barregen els ritmes llatins amb un estil electrònic
avançat.

Doctor Prats porta a Rubí el seu ‘Festribal’. / Cedida
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Recepció d’entitats a l’Ateneu
Els jardins de l’Ateneu acolliran el dimarts 27 de juny a les 19
hores la tradicional recepció d’entitats per Festa Major, un acte
amb el qual l’Ajuntament agraeix a les associacions locals la
seva participació i implicació en la festa gran de la ciutat. La
recepció serveix, a més, per reconèixer públicament aquelles
entitats que celebren el seu 25è aniversari. Enguany, seran
reconegudes el Centro Cultural de Enseñanza Flor Gitana; el
Club Esportiu Maristes Rubí, la Comunidad Baha’i de Rubí i
la Colla de Geganters de Rubí. Cal destacar que els Geganters
van néixer com a colla el 1984, així que té en realitat 33 anys,
però no es va inscriure ﬁns al 1996 al Registre d’entitats, base
de dades que l’Ajuntament pren com a referència per atorgar
els reconeixements.

Torna la Fira d’Atraccions

La Fira d’Atraccions tornarà a instal·lar-se a l’aparcament de
l’ediﬁci Rubí Forma –ﬁns aquest any Rubí Desenvolupament–
com en les edicions anteriors de la Festa Major. El regidor de
Cultura, Moisés Rodríguez, ha explicat que en el programa de
l’Ajuntament aquesta activitat no surt per un error d’edició,
però que la Fira estarà oberta del dijous 29 de juny al dissabte
1 de juliol de 18 a 21 hores i el diumenge de 18 a 23 hores.

L’Esbart Dansaire presentarà un
espectacle de danses tradicionals

L

’Esbart Dansaire de
Rubí oferirà un espectacle de dansa,
com és tradicional
durant la Festa Major de Rubí.
Enguany, l’aposta de l’entitat
local és donar protagonisme
a les danses tradicionals, segons ha explicat el director
de l’Esbart, Jordi Rubio: “La
dansa tradicional és la nostra
arrel, d’on venim i encara
que a l’Esbart ens agrada

innovar, creiem que de tant
en tant també cal tornar als
orígens”.
A l’espectacle de Festa
Major hi haurà la meitat de la
companyia de dansa, ja que
coincideix en el temps amb
una actuació que l’Esbart
oferirà a La Seu d’Urgell amb
motiu del centenari del naixement del poeta Josep Romeu
i Figueras.
L’Esbart Dansaire comp-

tarà amb una trentena de
ballarins damunt de l’escenari
de l’Amﬁteatre del Castell, on
es representarà l’espectacle de
dansa el dijous 29 de juny a
les 22.30 hores. El preu de les
entrades és de 4 euros.
L’actuació es dividirà en
dues parts, en la primera hi
haurà una mostra de danses
tradicionals, mentre que a
la segona es ballaran les Gitanes. L’actuació comptarà

La ballada de l’Esbart tindrà lloc a les 22.30 hores. / Arxiu

amb la música en directe de la
cobla Principal del Llobregat,
dirigida per Jordi Núñez.
Gitanes al carrer
D’altra banda, l’Esbart també
organitza la Ballada de Gitanes al carrer, que enguany
tornarà a ser a l’Escardívol el
dissabte 1 de juliol. A partir
de les 19.30 hores, les diverses
colles de l’Esbart sortiran des
de la rambla del Ferrocarril
per anar en cercavila ﬁns a
l’Escardívol on, a les 20 hores,
està prevista la ballada, una de
les activitats més esperades de
la Festa de Sant Pere.
Com és tradicional, l’Esbart també participarà en
la missa solemne el dia de
Sant Pere, el 29 de juny, a les
11.30 hores. Abans de l’oﬁci,
l’entitat ballarà a l’interior
del temple el ball de l’Homenatge i en acabar, el ball
de l’Àliga. Posteriorment, a
la plaça Doctor Guardiet, hi
haurà una ballada de l’escola
de l’Esbart i els Geganters
de Rubí faran el ball de l’Església.

La diada castellera comptarà
amb tres colles participants
Un any més, els Castellers de Rubí organitzen la Diada Castellera de Festa
Major, que està prevista pel dissabte 1
de juliol a les 20 hores a la plaça Pere
Aguilera. Enguany, a més de la colla
local, també hi seran presents dues
colles convidades: els Castellers de
les Gavarres i els Castellers de Sant
Vicenç dels Horts.
L’entitat anima els rubinencs a
donar suport als castellers fent pinya
i espera que sigui una jornada en què
es vegin bones construccions.
Actuació dels Castellers de Rubí. / Arxiu

El Revival oferirà la millor
música dels anys 60, 70 i 80
De la mà de la Societat Sant Antoni de Rubí,
la Festa Major 2017 tornarà a comptar amb un
Revival, una nit musical destinada a fer les delícies dels amants de la música dels anys 60, 70 i
80. La plaça Catalunya tornarà a ser l’escenari
d’aquest espectacle, que tindrà lloc el dissabte
1 de juliol a partir de les 23.30 hores.
El primer concert anirà a càrrec de The
Clippers, una banda rubinenca, que és una
aposta de l’entitat local. Posteriorment, actuaran El Guateque i la Central, que oferiran
les seves versions dels temes més destacats de
ﬁnals del segle passat.

El Revival és un èxit any rere any. / Arxiu
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Els Gegants estrenen vestits nous
per la Festa Major de Sant Pere

E

ls Gegants de
Rubí, en Roc i la
Paula, estrenaran
durant aquesta
Festa Major nous vestits, ja
que els actuals, que daten del
1996, estan força desgastats.
La nova indumentària, dissenyada per les modistes Maria
Carbonell i Rosa Cañameras
i confeccionada pel modista
Guillem Amoróst es descobrirà el 28 de juny en el
moment del Pregó. De fet, els
dos gegants no participaran
enguany en el Seguici de Festa
Major i esperaran l’arribada
de la cercavila a la plaça Pere
Aguilera, convenientment
tapats. Durant el Pregó tindrà
lloc la presentació oficial i
l’estrena dels nous vestits, amb
la col·laboració de Castellers
de Rubí, i tot coincidint amb
l’entrega de la toia de ﬂors
naturals per part de les pregoneres a la geganta Paula.
Segons explica Fina Hinojosa, cap de colla de l’entitat,

els vestits mantenen l’estil dels
gegants, de senyors benestants
del segle XIX, però amb alguns detalls més actuals. En
el Seguici hi participaran els
gegantons Laia i Galderic.
XXIV Trobada de
Gegants
La XXIV Trobada de Gegants
i Capgrossos de Rubí, que tindrà lloc diumenge 2 de juliol,
comptarà amb les colles de
Badalona, Capçanes, Montornès del Vallès, Piera, SabadellGràcia i Vacarisses com a
colles convidades de fora del
municipi. De Rubí, també participaran la colla d’El Pinar, les
de les escoles Teresa Altet i Ca
n’Alzamora i els Capgrossos
del Club Natació, a més dels
Gegants de Rubí, amﬁtrions
de l’activitat.
La Trobada arrencarà a les
9 hores amb la plantada de gegants a la plaça Pere Aguilera.
Cap a les 11.30 hores, s’iniciarà
una desﬁlada pels carrers del

Foment de la Sardana organitza tres
audicions i un concert per la festa
El Foment de la Sardana de
Rubí ha tornat a preparar per
aquesta Festa Major tot un
seguit d’activitats per tal que
la sardana torni a tenir una
important presència a la festa
gran de la ciutat. Així, l’entitat
sardanista participarà en el
seguici de Festa Major, que
serà dimecres 28 de juny a les
19.30 hores, i a les 21 hores a
la plaça Catalunya tindrà lloc
la primera audició de Sant
Pere, que anirà a càrrec de la
cobla Jovenívola de Sabadell.
El públic rubinenc podrà
gaudir del ja tradicional concert de sardanes i música per
a cobla, que enguany interpretarà la Cobla Ciutat de Girona

i tindrà lloc dijous 29 de juny,
a les 19 hores a l’església de
Sant Pere.
Divendres 30 de juny a les
19 hores serà el moment de la
segona audició de sardanes a
la plaça Catalunya. En aquest
cas, l’audició anirà a càrrec de
la Cobla Principal de la Bisbal.
Aquesta Cobla ja reconvertida
en orquestra, serà l’encarregada d’animar el popular ball
d’envelat, que tindrà lloc a
partir de les 23.45 hores a la
plaça Guardiet.
La tercera audició de sardanes es farà diumenge, a les
18.45 hores a la plaça Catalunya, amb la participació de la
Cobla Marinada.

23 grups participaran en el
32è Concurs de colles sardanistes
La Rambla del Ferrocarril
acollirà dissabte 1 de juliol el
32è Concurs de colles sardanistes, organitzat per l’Escola
de Sardanes Flor de Neu. El
concurs és vàlid pel concurs
Territorial i de Catalunya i la
música anirà a càrrec de la
Cobla Sabadell.
Enguany, hi parciparan
23 colles, de les quals deu
disputaran el campionat Territorial –sis grans i quatre
veteranes–, tres lluitaran en
el campionat de Catalunya i

deu són lliures.
Es podran veure colles
de Manlleu, Sitges, Vic, Moià,
Sabadell, Folgueroles, Tordera i Rubí (en el campionat
territorial), de Lleida, Figueres i Banyoles (campionat de
Catalunya) i Esparreguerra,
Sabadell i Barcelona (en la
modalitat de lliures). En el
campionat territorial es viurà
un intens frec a frec entre la
colla rubinenca Brots de Galzeran amb Encís de Manlleu i
Blanca Espurna de Sitges.

centre ﬁns a arribar a la plaça
Doctor Guardiet, on a les 13
hores es realitzaran els parlaments i els balls de Gegants.
30 anys del Ball d’església
Dijous, 29 de juny, els gegants
participaran activament al
matí de Festa Major, amb
les Matinades Gralleres, que
serviran per informar que el
dia gran de la festa ha arribat.
Posteriorment realitzaran el

Petit Seguici de Sant Pere, recorrent el centre, i fent parada
a la plaça Pere Aguilera per
fer el Ball Institucional, ﬁns
a arribar a l’església de Sant
Pere, on tindrà lloc l’oﬁci solemne. Durant aquest, es farà
el tradicional ball d’església ‘La
Moixeranga’, que enguany celebra el 30è aniversari. Sortint
d’oﬁci, tindrà lloc la ballada a
plaça amb l’escola de l’Esbart
Dansaire.

El Roc i la Paula lluiran nous vestits. / Marc Albert López
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El Holi repeteix a l’Escardívol

S

El Festival Holi Dolly tornarà a omplir de colors l’Escardívol. / Arxiu

i l’any passat milers
de rubinencs es van
apropar per primera
vegada al Festival
Holi Dolly de Rubí, aquesta
Festa Major tenen l’oportunitat de repetir, perquè l’Ajuntament ha tornat a apostar
per aquesta festa hindú de
música i colors.
El Holi se celebrarà el
divendres 30 de juny a les 19
hores a l’Escardívol i s’espera
una assistència massiva, especialment de joves i famílies.
Els encarregats d’animar

la celebració, que simbolitza
l’arribada de la primavera,
seran els animadors Pep i
Joan Callau. La música anirà a
càrrec de Dj Albert González
i els rubinencs també trobaran sobre l’escenari el grup
de dansa Progenyx, ﬁnalista
al concurs de televisió Got
Talent. També els acompanyarà Nèmesis, una acadèmia
de ball urbà.
Durant l’estona que duri
el Holi Dolly es faran quatre
llançaments guiats de pols de
colors i, per tant, es recomana

guardar una bossa per cadascun. Les persones poden
recollir un paquet de bosses
amb pols al Punt d’Informació de l’Antiga Estació ﬁns a
exhaurir existències. També
es poden adquirir les bosses
amb pols el mateix dia de
l’activitat a l’Escardívol, tot i
que l’Ajuntament encara no
n’ha especiﬁcat el preu.
La pols de Holi no conté
al·lèrgens, però es recomana
a les persones amb asma i
problemes respiratoris que
no hi participin.

Peacock Electrònic i Espai
Jove a Salvador Allende

El Peacock Electrònic serà a la plaça Salvador Allende. / Arxiu

La plaça Salvador Allende
tornarà a repetir com a centre
neuràlgic de la cultura més
juvenil de la ciutat. Una de les
propostes més esperades és
la segona edició del Peacock
Electrònic, un festival musical
que promou la música electrònica de grups emergents i
de qualitat.
La cita és divendres 30
de juny a partir de les 22
hores, quan està previst que
membres del Peacock posin
els primers temes de la nit per
anar escalfant l’ambient. Després, hi haurà l’actuació de
Sumluv, un duo d’electrònica
jove i prometedor. Els seguirà
Galera, del rubinenc Milton
Castellar, que barreja els sons
jazzies i les atmosferes psicodèliques, i que havia estat
integrant de M.A.D!. A partir
de la 1 hores, serà Pau Roca,
considerat el nou ‘housemaster’, qui portarà la seva música
al Peacock amb dues hores de
house i techno. Per acabar el
festival, els valencians We Are

Not Brothers presentaran la
seva música post-industrial i
punk-electrònica a Rubí.
D’altra banda, l’espai acollirà també altres espectacles
musicals, com el concert de
La ﬂor del otro, un grup de
Terrassa de música mestissa o
l’actuació de La Gossa d’Era,
un grup de música ska, reggae
i pop de Rubí. Les actuacions
musicals seran el dissabte a les
23.30 hores i a les 1.30 hores,
respectivament.
A més, divendres a partir
de les 19 hores, també està
prevista l’actuació de la banda
rubinenca Linotip i de Minerva, organitzats pel CRAC.
Entre les activitats que es
faran en aquest espai, destaquen els Olimpic Gays, que
seran el 28 de juny, coincidint
amb el Dia de l’Orgull Gai.
El col·lectiu LGTRuBI, amb
la col·laboració d’Escena 13
i SiArt, ha organitzat una
divertida activitat a partir de
les 21 hores, amb curses de
talons i molts altres jocs.
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L’Obrador Coral porta ‘Oh Happy El circ i la dansa tornen al Celler
esprés de l’èxit
Day’ a Rubí per la Festa Major
de l’any pas-

D

L’espectacle de l’any passat de l’Obrador Coral. / Grup Fotogràﬁc El Gra

L

’Obrador Coral
de Rubí prepara
l’espectacle que
oferirà per la Festa Major de la ciutat des del
passat mes d’abril. Enguany,
la proposta de la coral rubinenca manté la línia de les
darreres edicions de portar
un solista de renom, una banda i una coral o companyia
convidada per oferir un espectacle d’excel·lent qualitat
i d’estils molt diferents.
En aquesta ocasió,
l’Obrador portarà ‘Oh Happy
Day’ a Rubí, ja que el concert
comptarà amb la participació
de la coral Tons i Sons de
Terrassa. Dirigida per Carles

Massó, es va especialitzar
des de bon començament
en espirituals negres i gospel,
afegint també al seu repertori
cançó africana i convertintse en la primera coral de
gospel de la comarca.
El grup Tons i Sons va
participar en la primera edició del programa de TV3
assolint una meritòria cinquena posició. Des d’aquell
moment, Tons i Sons, format
per una quarantena de cantaires, entre els quals destaquen una desena de solistes,
no ha parat de fer concerts i
ha enregistrat dos discs.
Serà doncs una oportunitat única de gaudir del

millor gospel a la fresca.
Sobre l’escenari hi haurà
uns 80 cantaires, mentre
que la banda està formada
per quatre músics –Genís
Sobrado (teclat i guitarra)–,
Pepo Figueras (guitarra),
Roberto Nortes (baix) i Marc
Corominas (bateria). Tots
ells estaran dirigits per Carles
Massó.
L’espectacle arrencarà
amb dos temes de l’Obrador
i tres de Tons i Sons i continuarà amb diversos temes
conjunts.
El concert de l’Obrador
Coral tindrà lloc el dissabte
1 de juliol a les 21.45 hores a
l’amﬁteatre del Castell.

sat, el Celler
acollirà durant
aquesta Festa Major la segona edició del Cicle de circ i
dansa contemporània, en el
qual s’han programat quatre
espectacles per cadascuna de
les nits de Festa Major. Tots
els espectacles tindran lloc a
les 23 hores al Celler.
Dimecres 28 de juny
arrencarà el cicle amb ‘Silencis’, un muntatge de Claire
Ducreux, guanyador del
premi al millor espectacle
de carrer al Festival Internacional de Valladolid 2017.
Es tracta d’un espectacle de
dansa, teatre-visual i humor
que convida l’espectador
a redescobrir allò que ens
envolta i a sentir-se de nou
intensament viu.
Dijous 29 de juny serà
el torn de la companyia
Circ Bover que presentarà
‘Vincles’, un espectacle de
circ contemporani a partir
d’un element senzill com les
canyes de bambú que destaca per la seva complexitat
tècnica i artística i per la
seva originalitat i guardonat
diversos cops.

L’espectacle ‘Silenci’ de Claire Ducreux, premiat a diversos festivals,
es podrà veure dimecres a la plaça del Celler. / Fira de Tàrrega

‘Rudo’, de la companyia
Manolo Ancántara, serà la
proposta del divendres 30 de
juny. Es tracta d’un muntatge
de circ que tracta sobre les
persones que han conviscut
amb la rudesa, l’esforç físic i
els reptes personals.

La companyia Vaivén
Circo tancarà el cicle l’1 de
juliol amb ‘Do not distub’,
muntatge premiat amb nombrosos guardons i on quatre
personatges singulars són
portats al límit del risc, de
l’absurd i de la tendresa.
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Les exposicions
també tenen
el seu espai a
la Festa Major
Durant els dies de Festa Major, els rubinencs podran gaudir d’una desena
d’exposicions. Als equipaments municipals, destaca la mostra ‘Cartells
de Festa Major 2017’, que es podrà
veure ﬁns al 2 de juliol a l’Antiga
Estació. També es podrà visitar l’exposició del rubinenc Carles Martínez
‘Hi soc perdut’, a l’Aula Cultural ﬁns
al 15 de juliol. A la Sala de Tines del
Celler hi ha l’exposició RrubibarRoc,
de l’artista Anna Tamayo, mentre que
a la sala Cèsar Martinell del mateix espai estan exposats els treballs de ﬁnal
de cicle dels alumnes d’edRa, ﬁns al 9
de juliol. El Museu Municipal Castell
acull la mostra ‘Els déus egipcis’, que
es pot visitar ﬁns al 23 de juliol.
A més, al Museu Vallhonrat s’inaugura el 28 de juny la mostra de ‘100
anys del TBO’, i durant aquests dies
també es pot trobar l’exposició ‘El
Museu de Rubí’, que tindrà horaris
ampliats per Festa Major. Miquel
Mas exposarà ‘Natures imaginàries’
al restaurant L’Artesana a partir del
28 de juny, mentre que Albert Vidal
ofereix una mostra de pintures al
Centre Tècnic. Per últim, fins al
14 de juliol, edRa acull una mostra
d’homenatge a García Lorca.

La Foto Viva del Gra torna a l’Antiga Estació
El Grup Fotogràﬁc El Gra seguirà oferint
l’activitat Foto Viva de la Festa Major, una
exposició diària de les millors fotograﬁes de
la festa, una activitat que fa gairebé 40 anys
que el Gra realitza, des del principi de la
celebració de la Festa de Sant Pere.
Les fotograﬁes seran exposades el divendres 30 de juny i l’1 i 2 de juliol a partir
del migdia. Cada dia es penjaran les imatges
dels dies anteriors i el 9 de juliol totes estaran
penjades a l’Antiga Estació de 12 a 21 hores.
Totes les impressions de les imatges es faran a
Fotograﬁa Marroyo Mariscal i es tracta d’una
activitat patrocinada per l’Ajuntament
D’altra banda, l’entitat local també organitza anualment la Gimcana Fotogràﬁca, que

aquest cop arriba a la 22a edició.
La gimcana serà el dissabte 1 de juliol a
partir de les 10.30 hores a l’Antiga Estació.
L’activitat està dividida en dues categories, la
infantil pels menors de 14 anys i la d’adults,
però també es pot fer en família. A l’inici
de l’activitat, es donen 10 proves amb unes
pistes per fer fotograﬁes i, enguany, es poden
fer amb càmera fotogràﬁca o amb telèfon
mòbil.
Per últim, l’entitat muntarà un photocall
sota el títol ‘Vine a fer-te una foto diferent
amb els teus ﬁlls’. L’activitat serà al local
d’El Gra, a l’Antiga Estació l’1 de juliol de
10.30 a 13.30 hores i anirà a càrrec de Loren
Rovira.

La Foto Viva torna a exposar-se a l’Antiga Estació. / Arxiu

Exhibicions i activitats de les cases regionals locals

El festival ﬂamenc de la CECAR serà el dissabte al vespre. / Arxiu

Les entitats regionals locals organitzen
diverses activitats coincidint amb la Festa
Major de Rubí, especialment exhibicions
de ball i danses regionals. El dissabte 1 de
juliol a les 11 hores, el Centro Aragonés
de Rubí organitza un taller de castanyoles
i jotes, que es realitzarà a la seu de l’entitat, al carrer Marconi, 10. A la tarda, la
mateixa entitat ha preparat una cercavila
a partir de les 19 hores que sortirà des
de la plaça Catalunya ﬁns a la rambla del
Ferrocarril.
D’altra banda, dissabte a les 19 hores
a la plaça Doctor Guardiet està previst el
festival ﬂamenc, organitzat per la Coordinadora d’Entitats Andaluses de Rubí

(CECAR), que cada any aplega centenars
de persones.
Pel que fa a diumenge 2 de juliol, està
previst un espectacle de música i dansa
tradicional aragonesa a la rambla del Ferrocarril. A les 19 hores, la Unión Extremeña oferirà un gaspatxo popular. Mitja
hora més tard, tindrà lloc una actuació de
música i dansa tradicional extremenya,
també a la rambla del Ferrocarril.
A les 19.30 hores hi haurà una cercavila de la Irmandade Galega de Rubí, que
començarà al carrer Monturiol i acabarà a
la rambla del Ferrocarril. Allà, a partir de
les 20.30 hores, s’oferirà l’espectacle de
música i danses tradicionals gallegues.
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Múltiples concerts de jazz i
de blues durant la Festa Major

D

urant la Festa
Major, es prog ramen una
gran varietat
de concerts musicals, entre
els quals hi ha un bon grapat
d’actuacions que tenen la
música jazz i el blues com a
gran protagonistes.
Per començar, se celebren
les XVI Jornades de Jazz, que
inclouen cinc grans concerts
d’artistes de renom als jardins
de l’Ateneu. El primer serà el
dijous 29 de juny a les 12.30
hores, amb un vermut musical amb l’espectacular veu de
Gwen Perry i la pianista de
prestigi internacional Michele
Faber.
Per divendres 30 de juny
hi ha previst un altre vermut
musical a la mateixa hora,
aquest cop a càrrec de The
Four Nuts, amb el seu swing
i rock & roll.
A les 23 hores està previst
l’únic concert nocturn de les
jornades, que anirà a càrrec
d’Alba Pujals Jazz Quintet.
El dissabte 1 de juliol
el jazz tornarà a l’hora del

Gwen Perry actuarà a Rubí amb Michele Faber. / Cedida

vermut, a càrrec del pianista Joan Torras i el seu trio,
acompanyat pel ‘swinger’
Oriol Vallès.
Per cloure les jornades,
hi haurà una actuació dels
músics de l’Associació Jazz

Rubí i alguns convidats a les
12.30 hores el diumenge 2
de juliol.
Pel que fa als blues, la
Societat de Blues ha organitzat prop d’una desena de
concerts a la plaça Anselm

Clavé. El dimecres 28 de juny
a les 22.30 hores actuarà Lluis
Coloma Trio i el dijous 29 de
juny a les 19 hores hi haurà
una jam session, mentre quea
les 22 hores hi haurà una altra
actuació musical.
El divendres 30 de juny a
les 19 hores actuarà Reponís,
a les 20.30 hores La Penúltima, i a les 22 hores, The
Clippers.
Pel que fa al dissabte 1 de
juliol, està previst un vermut
musical a càrrec de Muddy
Wine a les 12 hores, i una altra
actuació a les 22.30 hores.
El diumenge 2 de juliol
tornarà a haver-hi un vermut
musical a les 12 hores i a
les 19 hores està previst el
concert de Toi & Moi i posteriorment, una actuació de
Stix & Stones.
A banda d’aquests concerts, els jardins de l’Ateneu
acolliran el divendres 29 de
juny el concert Aurora, un
viatge a l’obra del compositor
Manuel de Falla, a càrrec de
diversos músics i el cantaor
Pere Martínez.
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Espectacles musicals dels
casals de la gent gran de Rubí

Actuació del Casal Xou. / Arxiu

Per Festa Major, el teatre musical arriba a La Sala de la mà de
dues entitats de casals de la gent gran de Rubí. El divendres
30 de juny a les 18 hores pujarà a l’escenari el grup Casal Xou,
de l’Associació del Casal de la Gent Gran de Rubí, amb el seu
espectacle musical.
D’altra banda, l’Associació Cultural Xou del Casal de la
Gent Gran del Primer de Maig oferirà l’espectacle ‘Som gent
alegre’, el dissabte 1 de juliol a les 18.30 hores.

Nova edició de la Baixada
d’Andròmines de l’AE Guspira

La rambla del Ferrocarril acollirà activitats infantils
La rambla del Ferrocarril tornarà a ser l’espai
que concentrarà un major
nombre d’activitats infantils per Festa Major. El dijous 29 de juny al matí està
previst que hi hagi jocs tradicionals, mentre que a la
tarda s’han programat dues
activitats més destinades
als més petits. El mateix
dia a la tarda, la Biblioteca
oferirà l’Hora del conte i,
a partir de les 19 hores,
els infants podran pintar
la Catifa de Sant Pere al
carrer Maximí Fornés.

Divendres 30 de juny
a partir de les 11 hores hi
haurà inﬂables a la rambla del Ferrocarril i a les
21 hores als jardins de
l’Ateneu està previst l’espectacle familiar ‘Rita i
Rodolfo’.
El dissabte 1 de juliol al
matí hi haurà més activitats
infantils a la rambla del
Ferrocarril i de cara a la
nit hi haurà el Ball Golfo
infantil, a les 22 hores a la
plaça Catalunya.
El darrer dia de la Festa Major, diumenge 2 de

juliol, la rambla tornarà a
acollir diverses activitats, a
més d’atraccions inﬂables.
Ja a la tarda, a les 17.30
hores, l’Eixam ha preparat
el Torneig de Bombardes al
parc de la Pau i la Natura,
una activitat que es realitza
amb boles de farina i pintura embolicades en paper de
seda. Hi haurà tres categories, infantil, juvenil i adult
i la inscripció es pot fer a
través del correu bombardeseixam@gmail.com ﬁns
al 28 de juny. L’activitat no
és apta per a celíacs.

La Baixada serà al camí de Sant Muç. / Cedida

El Torneig de Bombardes tindrà lloc al
parc de la Pau i la Natura. / Arxiu

Un any més, l’AE Guspira organitza la Baixada d’Andròmines,
una activitat que consisteix a crear un vehicle amb rodes i sense
motor i que tindrà lloc dissabte 1 de juliol a les 11 hores. Per
participar-hi, cal inscriure’s prèviament enviant un correu electrònic a aeguspira@gmail.com o el mateix dia abans de l’inici
de l’activitat. El preu per participar és de 3 euros per persona,
5 per parella o 8 euros pels grups de tres persones o més.
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La Festa Major es tancarà
amb el clàssic piromusical
El piromusical servirà per
cloure un any més la Festa
Major de Rubí, serà la darrera activitat i tindrà lloc el
diumenge 2 de juliol a les 23
hores a l’Escardívol. Abans
de l’espectacle de llums, focs i
música, es repartiran bengales
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entre els assistents, que s’hauran d’encendre quan es comuniqui des de la megafonia.
Habitualment, el piromusical inclou cançons d’artistes
i grups que han actuat a la
Festa Major i és una de les activitats més multitudinàries.

El piromusical clourà la Festa Major de la ciutat. / Arxiu

Set colles de diables, al Correfoc

E

l foc tornarà a ser
un element característic de la Festa Major de Sant
Pere, especialment durant la
celebració del Correfoc, previst pel divendres 30 de juny
a les 22 hores.
Els Diables de Rubí són
els encarregats d’organitzar aquesta nova edició del
Correfoc de Festa Major,
que sortirà des del pont del
carrer Sant Joan i recorrerà
els carrers Santa Llúcia, Espoz i Mina, Murillo, Colom,
General Prim, Virgili, Josep
Serra i acabarà a la plaça
Nova Estació.
En total, hi participaran
els Diables de Rubí, els Diables de la Riera de Rubí,
Rubeo Diablorum i quatre
colles convidades: la Colla
de Diables de Castellbisbal,
la Colla de Diables de Sant
Hilari Sacalm, la Colla de
Drac i diables de Moja i els
Dimonis dels Trons de la
Granadella.
Com és habitual, es recomana als participants portar
roba de cotó amb mànigues
i pantalons llargs, un barret
de roba i sabates esportives

El popular correfoc inundarà de llum, foc i soroll el centre de la ciutat. / Arxiu

de pell.
Correfoc infantil
D’altra banda, el diumenge
està prevista una tabalada i el
correfoc infantil.
A les 19 hores a la plaça
Pere Aguilera, els Tronats del
tabal dels Diables de la Riera,
AXÈ, Diabòlics d’Ègara i els
Tabalers de la Colla de Geganters Teresa Altet iniciaran
una tabalada que anirà ﬁns a

la plaça Onze de Setembre.
Allà, a les 20 hores oferiran
una tabalada estàtica i mitja
hora més tard es donarà inici
al correfoc infantil, organitzat
pels Diables de la Riera de
Rubí, l’única de les tres colles
rubinenques de diables que té
colla infantil.
A més dels petits diables
rubinencs, també hi haurà la
Colla de Diables de l’Agrupa
de Molins de Rei i tot i que

estava prevista l’assistència
dels Diables de Sant Joan
Despí, aquests ﬁnalment no
podran assistir.
El correfoc sortirà a les
20.30 hores des de la plaça
Onze de Setembre i passarà
pels carrers Sant Isidre, Sant
Pere, de la Creu, Rafael Casanova, Justícia, Doctor Robert
i ﬁns a la plaça Pere Aguilera,
on està previst el final de
l’activitat.

Havaneres i rom cremat
Una de les activitats més tradicionals del darrer dia de la
Festa Major de Sant Pere és
el concert d’havaneres, que
enguany tindrà lloc a la plaça
Doctor Guardiet a partir de
les 20 hores el diumenge 2
de juliol.
Enguany, el repertori
anirà a càrrec d’Arrels de la
Terraferma, un grup d’havaneres de la terra de Ponent
amb més de 20 anys d’experiència. Com sempre, a
la mitja part hi haurà rom
cremat per tothom.

A la mitja part de les havaneres es repartirà rom cremat. / Arxiu
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Per què fa mala olor l’aire
condicionat?

En ocasions, en vehicles
vells, l’aire condicionat té
una olor rara o desagradable. Aquesta mala olor
procedeix del propi sistema
d’aire condicionat installat al vehicle. Sovint, amb
el pas del temps i amb la
utilització de la refrigeració, s’ha anat acumulant
humitat en els conductes
i aquesta humitat provoca
que apareguin bacteris i
floridura.
Els sistemes d’aire condicionat es dissenyen per
minimitzar aquestes acumulacions d’humitat, però
la realitat és que això no
sempre s’aconsegueix, ja
que es tracta d’un lloc tan-

cat amb aires freds i líquids,
així que no és fàcil evitar
aquestes acumulacions que,
a més, després s’envien
directament a l’interior de

l’habitacle.
Una forma de prevenir
aquestes pudors desagradables és utilitzar la calefacció
de tant en tant, per eliminar

l’excés d’humitat que genera l’ús de l’aire condicionat
en els conductes.
En cas que això no funcioni o que les olors s’intensifiquin, l’ideal és desmuntar
el sistema per complet, per
assecar-lo i netejar-lo bé.
Això suposa un cost important de temps (si saps fer-ho
tu mateix) o de diners (si
vols que el faci un taller).
La solució més factible està
en els purificadors.
Costen al voltant de 100
euros i combaten aquestes
olors que produeixen els
fongs i bacteris en el sistema d’aire condicionat del
vehicle, mitjançant generadors d’ozó o d’ions.
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Viajar con niños en coche
en verano, más fácil
El agua, la comodidad y el
entretenimiento ayudan a
que el viaje de los niños sea
más llevadero.
Estamos a las puertas
de las vacaciones y muchos
estamos empezando a planificar las vacaciones y también
pensando qué hacer para que
estos viajes con niños sean
más llevadero.
En verano, con las altas

temperaturas que suelen
bañar la mayoría de la península ibérica durante julio
y agosto es conveniente ir
preparado para hidratar y
entretener a los niños que
nos acompañan en el viaje. La
hidratación, su comodidad, su
entretenimiento y las paradas
son elementos que debemos
tener en cuenta para que
los niños tengan un viaje
agradable.
Comodidad y agua
Al iniciar un trayecto largo
con niños debemos tener
en cuenta que si al viajar
los niños no están cómodos
seguramente nosotros tampoco. Lo primero será hacer el
habitáculo lo más adaptado
posible a sus necesidades.
El aire acondicionado y las
toallas para tapar el sol que
entre por las ventanillas traseras pueden ayudar a que
no tengan calor. Si eso lo
acompañamos con un cojín
o almohada por si quieren
dormir, mucho mejor.
El agua y la hidratación
resulta importante a la hora
de hacer un viaje largo. El
niño no va a beber hasta que
tenga sed, por lo que es necesario ofrecerle cada cierto
tiempo agua para que no se

deshidrate. Llevar zumos que
le gusten o fruta ayudan a
que el niño se hidrate y a
evitar un disgusto. La ropa
conviene que sea holgada y
cómoda para que no esté incómodo durante el trayecto.
Juegos y paradas
Si los niños no cogen el
sueño con facilidad durante
el viaje, lo suyo es que estén
entretenidos y se diviertan
lo máximo posible durante
el trayecto. Si disponemos
de pantallas con un par de
películas para niños estará
todo arreglado. Si este no
es el caso, puedes llevar una
lista de juegos como el ‘veo,
veo’ o algo por el estilo para
entretenerlos.
Las paradas son obligatorias con los niños. Les
permiten respirar aire fresco,
estirar las piernas e ir al
baño. Cada dos horas sería lo
conveniente. Además no solo
serviría a los niños, sino que a
los adultos la parada también
les da un poco de descanso.
Por si tenemos algún percance durante el viaje conviene ir
con pastillas o pulseras para
aliviar el mareo. Nunca está
de más un paquete de pañuelos o unas bolsas por si el niño
se siente indispuesto.

ESPECIAL MOTOR

CITROËN C4 Picasso
Confort
Citroën presenta l’actualització del C4 Picasso, un vehicle
que comparteix plataforma
amb la versió de més places Grand Picasso, tot i que
aquest últim disposa de més
distància entre eixos i més
longitud. El nou C4 Picasso,
que substituirà les versions
del 2013, encara no està a
la venda –està previst que
hi estigui sobre el mes de
juliol–, però ja s’han donat a
conèixer especificacions des
de la pàgina web oficial de
Citroën. Estèticament, el C4
Picasso presenta canvis. Per
començar, el nou disseny del
paraxocs davanter i dels grups
òptics. A més, en opció hi ha
més colors per escollir i noves
llantes d’aliatge. A l’interior,
es gaudeix d’un ampli espai, a
més d’una millora tecnològica.
El nou Citroën C4 Picasso està
disponible amb quatre nivells
d’equipament. Opcionalment,
permet disposar de l’innovador
giny d’obertura automàtica de
la porta del maleter, amb funció mans lliures, que funciona
amb el simple gest de passarhi el peu per sota.

Motor
La gamma de motoritzacions
segueix sent la mateixa i està
formada per tres propulsors
a benzina (109, 131 i 165
cavalls) i tres dièsel (99, 120
i 150 cavalls). En tots els
casos, les prestacions són
excel·lents, en funció de les
característiques i, especialment, en els motors dièsel el
consum és reduït, amb xifres
que no arriben als 4 litres en
circulació combinada (urbana
i interurbana).
Seguretat
En matèria de seguretat, el
Citroën C4 Picasso incorpora

diversos elements tecnològics
avançats com el sistema de
reconeixement de senyals, el
programador de velocitat actiu, l’alerta per canvi de carril
o el ‘servofre’ d’emergència
amb detecció d’obstacles. A
més, s’inclouen coixins de
seguretat frontals per al conductor i el passatger, i de cap al
davant i al darrere i als laterals
davanters. També s’hi afegeix
l’arrencada assistida en pujada i l’assistent a la frenada
d’emergència, a més de l’antibloquejament de frens ABS i el
control d’estabilitat ESP.
Per AMIC - Redacció
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Subaru XV
Subaru es una marca tradicional, con un tipo de producto
muy claro y definido que
podríamos denominar de
nicho. Lo más característico
en la gama Subaru es su
sistema de tracción integral
permanente Symmetrical
AWD, una transmisión que
(al contrario que sus rivales)
prioriza la disponibilidad de
tracción 4×4 en todo momento por encima del ahorro

de combustible. Esto significa
que nunca desacopla el eje
trasero y siempre tracciona
con las 4 ruedas incluso en
las condiciones de adherencia
más favorables.
En cifras, el Subaru XV
cuenta con una longitud de
4.465 mm, una anchura de
1.800 mm y una altura de
1.615 mm, siendo su distancia
entre ejes de 2.665 mm. A
pesar de estas medidas que
lo convierten en un coche
bastante grande dentro del
segmento, el espacio interior
del XV no es tan generoso
como el de sus principales
competidores debido a una
altura total muy ajustada y
a una enorme altura libre al
suelo de 220 mm, digna del
mejor todoterreno.
Con todo ello, el habitáculo del XV es relativamente
bajo comparado con lo que
se estila entre los SUV de
la categoría, y el túnel de
transmisión es bastante intrusivo, lo cual lo habilita
como familiar práctico pero
entre los menos amplios del
segmento. Sus armas son
otras, en realidad.
Con todas estas características, nos encontramos
con un coche muy eficaz
sobre todo tipo de terrenos
y especialmente dotado para
exigir lo máximo a su tracción
4×4 de forma continuada, sin
embragues de acoplamiento
intermedios que se puedan
acabar calentando con un
uso intensivo. Este Subaru le
ganará fácilmente a cualquier
rival con embrague Haldex a
la hora de trepar por una pendiente resbaladiza y también
tendrá una mejor respuesta
en tracción sobre asfalto deslizante, además de una altura
libre al suelo con la que sus

rivales no pueden ni soñar.
El comportamiento del
coche sobre cualquier superficie, ya sea asfalto seco,
mojado o nevado, es el de un
4×4 permanente. Esto nos
permite acelerar antes al salir
de las curvas y sentir cómo su
transmisión distribuye el par
de giro a todas las ruedas,
generando un comportamiento muy neutro que elimina
en gran medida el subviraje
característico de los coches
modernos, reemplazándolo
por una capacidad de tracción
fuera de lo común.
Esa suele ser la razón para
comprarse un Subaru por encima de otras opciones, ya que
nadie más ofrece a día de hoy
esta disposición mecánica,
que además se combina con
motores bóxer (muy planos)
situados al fondo del vano
motor y un centro de gravedad especialmente bajo.
Así las cosas, el Subaru XV
es un coche para entendidos,
que valoren sus características técnicas por encima de
la moda SUV y pretendan
conducirlo lejos del asfalto
seco gran parte del año.
Gama del Subaru XV
La gama del Subaru XV promete ser muy simple, presentándose en principio con un
único motor bóxer de gasolina
atmosférico, un 4 cilindros
de 156 cv asociado a una
caja de cambios automática
Lineartronic de 7 velocidades.
Este motor podría verse complementado con el tradicional
bóxer diésel de Subaru, un
detalle aún por confirmar.
La gama de acabados,
como es tradición en Subaru,
contará con muy pocas opciones, siendo bastante completo
desde el modelo básico.
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La lumbalgia y la ciática
Hablamos de lumbalgia
cuando tenemos un dolor
en la parte inferior de la
espalda. Cuando este dolor
tiende a bajar para una o
las dos piernas hablamos
entonces de ciática.
En la ciática, el nervio
que baja para las piernas
se puede pinzar o pellizcar
a diferentes niveles, por
ejemplo en su raíz al salir
entre las vértebras o ya
en su trayecto al pasar por
dentro de algunos músculos.
La mayoría de cuadros
de ciática no se operan
y mejoran con reposo y
un tratamiento adecuado. Los antiinflamatorios

y relajantes musculares
son la primera elección de
tratamiento, pero cuando
estos son insuﬁcientes es
probable que nuestro médico nos mande derivados
de la cortisona.
La fisioterapia es una
terapia complementaria
al tratamiento médico, así
como la osteopatía. Mejora
la contractura lumbar disminuyendo el dolor. Nos ayuda
a corregir nuestros hábitos
posturales y potenciar la
musculatura para recuperar
el equilibrio perdido.
La osteopatía es un
tratamiento que previene y
corrige alteraciones posturales. Utiliza estiramientos y

realiza un tipo de masaje o
manipulación para recuperar la arquitectura correcta
del cuerpo. De este modo
disminuye el dolor. Es muy
útil sobre todo en los casos
en los que te quedas ‘clavado’ y los antiinﬂamatorios
son del todo insuﬁcientes
para volver a la normalidad.
Elisa Pitti
OsteópataCentro
Médico Elit
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A l’estiu, prunes
per a la teva salut

La primavera i sobretot
l’estiu és l’època de l’any
en què hi ha una major
varietat de fruita i verdures. Tenint en compte
que la fruita d’estiu sol

ser més refrescant i té un
contingut d’aigua més elevat, cal aprofitar aquesta
disponibilitat de recursos
que tenim. Una d’aquestes delicioses fruites de

temporada són les prunes
que, tot i que les puguem
trobar de diferents colors
i varietats, aportaran sempre una sèrie de beneficis
i propietats al nostre organisme.
El principal tret característic de les prunes és
que són una fruita rica
en fibra, cosa que ajuda
a regular el nostre trànsit
intestinal. Així mateix, tot
i que la seva aportació de
vitamines és moderada,
té una acció antioxidant
gràcies a les petites quantitats de provitamina A i
vitamina E, que contribueixen a la salut del sistema
immunològic, així com a
l’estat de la pell, la vista
i els cabells, entre altres.
En canvi, quant a minerals,
les prunes destaquen pel
potassi, un component ne-

cessari per a la transmissió
i generació dels impulsos
nerviosos i per a l’activitat
muscular.
Concretament, les prunes morades o vermelles
contenen antocianina, un
component amb un alt poder antioxidant i antisèptic
que ens servirà per bloquejar els efectes nocius
dels radicals lliures, així
com combatre processos
infecciosos.
Així doncs, d’ara fins al
setembre podrem gaudir
d’aquesta magnífica fruita
beneficiosa, un aliment
tan versàtil que el podrem
consumir en melmelades, sorbets, pastissos,
deshidratat, en suc o de
la manera tradicional, a
mossegades.
Per AMIC - Redacció
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El que costa és ser
valent...
Ser valent no és no tenir
por.
És llançar-se, és atrevir-se. És veure la por i
reconèixer-la. Saber el seu
nom, conèixer la seva cara.
Haver-la tingut present de
dia i també de nit sabent
que no es va enlloc, facis
el que facis, diguis el que
diguis.
Ser valent és cridar més
alt, tancar els ulls i sentir
el buit, entrar en contacte amb la incertesa. Sentir que pots morir-te en
aquest just instant, però
sobreviure, com tantes
altres vegades.
Ser valent és fer un
salt, saber que hi ha el buit
havent calibrat la quantitat
d’aigua, sabent que no hi
ha res que pugui omplir
l’aire que et separa de
l’altre costat. És resar tot
el que et saps i seguir pensant que et mors.
Ser covard és creure

que pots viure amb aquesta
por, que la certesa a l’altra
banda està sobrevalorada,
que algun dia deixaràs de
tenir por i llavors, només
llavors, serà el moment.
Perquè abans no es pot

fer res al respecte, res més
que tenir por. Com si això
fos el motiu, tenir por.
La por mai és el motiu.
De vegades, la por és l’excusa que ens separa del
que volem.

Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga
col·legiada 16.572
KANTOR. Espai
d’Atenció Psicològica
Tel. 93 588 1343
644 008 701

37

38

CLASSIFICATS

Divendres, 23 de juny de 2017

LLOGUER I VENDA
SE TRASPASA BAR totalmente
equipado en Rubí con licencia

para empezar de inmediato.
639.960.234

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08
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Rodamons de Rubí se va de Fiesta Mayor
Además, en nuestro servicio de bar podrás encontrar
patatas, bebidas y refrescos,
así como disfrutar de nuestros combinados, mojitos y
gin-tonics.
Una excusa doblemente
perfecta para salir y además
colaborar con la causa, ya
que todos los beneﬁcios irán
destinados íntegramente a
paliar y mejorar la vida de
cientos de gatos amparados
anualmente y los que están
por llegar.
Os esperamos en el aparcamiento del Escardívol, en

Este año, Rodamons de Rubí
participa en la Festa Major
con el objetivo de recaudar
fondos para seguir ayudando
los animales desamparados
de nuestra ciudad. Y para ello,
pondrá a vuestra disposición
una carpa donde podréis

deleitar nuestras hamburguesas vegetarianas y veganas,
elaboradas con productos
de alta calidad, gentileza
del Restaurante Kombu de
Sant Cugat, especializados
en comida macrobiótica y
vegetariana.

la Carpa 13, en las siguientes
fechas y horarios:
• Jueves 29 junio de 19h a 4h
• Viernes 30 junio de 18h
a 5h
• Sábado 1 julio de 19h a 6h
Un motivo más para vivir la
Festa Major y de qué mejor
manera que disfrutando de
todas las actividades programadas y a su vez ayudando a
hacer la vida más fácil de los
gatos sin hogar de nuestra
localidad.
Este año, somos tu mejor
opción, os esperamos.
RODAMONS DE RUBÍ
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Una taca al sofà!
Passar hores assegut al sofà
agrada a molts. I sovint
s’hi menja, s’hi beu o es
fan d’altres activitats que
fàcilment poden embrutar
la tapisseria. Netejar-la no
sempre és fàcil.
No és el mateix una
taca de xocolata que una
de fruita. I ja no diguem si
se’ns ha trencat un bolígraf
i la tinta s’ha escampat

sobre un dels coixins del
sofà. Cal anar en compte
perquè, si no fem la neteja
adequadament, pot ser que
els danys ja siguin irreversibles.
Es recomana que abans
de l’eliminació d’una taca
es faci una prova en una
part no visible del sofà i cal
acudir al tintorer en cas de
qualsevol dubte.

Per exemple, si tenim
un xiclet enganxat, s’aconsella col·locar un glaçó
sota el xiclet prement amb
força. En el cas d’una aurèola, cal col·locar la part
del teixit on es trobi a
sobre d’un recipient amb
aigua bullint. Per a begudes
alcohòliques, es recomana
amarar una solució d’aigua i d’alcohol. Tapar i
esbandir (per absorció)
tantes vegades com sigui
necessari i acabar amb una
esbandida d’aigua.
Possiblement, una de
les més complicades és la
taca d’espelma. Es proposa
que quan la cera estigui
dura, s’arrugui el teixit
amb la ﬁnalitat de trencar

la taca i fer que s’aixequin
les parts superﬁcials. Tot
seguit, planxar el lloc de la
taca amb ferro mitjanament
calent acidiﬁcat en vinagre
blanc.
La que esmentàvem

abans del bolígraf: fer servir alcohol de cremar i
un drap absorbent i tot
seguit raspallar i aspirar.
Pel que fa a les fruites, cal
impregnar amb una solució
d’aigua i alcohol i afegir

una o dues gotes de vinagre blanc diluït. I per a les
fruites molt vermelles, fer
servir bisulﬁt de sodi amb
algunes gotes de vinagre
blanc diluït.
Dels molts altres productes que ens poden tacar
el sofà de casa, acabem
triant la possibilitat que
se’ns hi aboqui llet. En
aquest cas, cal raspallar
per eliminar les parts superﬁcials seques i després
tractar amb aigua d’amoníac freda cobrint-lo a la
cantonada amb un tros de
sabó ordinari i, ﬁnalment,
esbandir.
Per Pauta Mèdia
Xavier Amat
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Kenneth Romero és fundador,
CEO i director tècnic de Mix & Ko
Kenneth Romero està format com a tècnic en equips
electrònics de consum en el
Centre d’estudis ROCA i
Tècnic en gestió administrativa per la IOC.
Abans de fundar Mix &
Ko, Kenneth va desenvolupar la seva principal carrera
professional a VORWERK
durant 13 anys, encarregat
d’exercir diverses tasques de
responsabilitat administrati-

ves i tècniques, on destacava
en l’execució de les reparacions de THERMOMIX i
KOBOLD.
Durant aquests 13 anys,
va realitzar totes aquestes
tasques dirigint les delegacions tècniques de Catalunya,
principalment les diferents
delegacions de Barcelona i
Sabadell.
També va freqüentar Esplugues, Girona i Tarragona i

llocs de la resta de l’estat com
Saragossa o La Corunya.
Peça important en el creixement en l’última dècada
de Thermomix i Kobold
a Catalunya i afectat per
l’externalització progressiva
de les reparacions fora de
Catalunya, Kenneth va prendre la decisió de mantenir
la reparació local de Thermomix i Kobold en format
independent donant el més
alt nivell de reparació tècnica
i creant un nou enfocament
en la reparació d’aquests.
Avui el podem trobar
dirigint la Central de Mix &
Ko a Rubí.
Mix & Ko és el servei
tècnic independent de Thermomix i Kobold, la idea neix
a partir de la decisió mútua
entre Kenneth Romero i la
multinacional Vorwerk, coneguda a Catalunya i Espanya

per productes com Thermomix i Kobold de separar
els seus camins per motius
personals.
Mix & Ko té el recolzament d’una gran part dels
agents comercial de Thermomix, on durant 13 anys
Kenneth va ser un dels pilars
en la gestió i reparació dels
productes de VORWERK.
Mix & Ko ofereix els serveis de reparació des del punt
més tècnic, però també hi
podem trobar altres serveis
com el manteniment específic dels aparells, la venda
de Thermomix d’ocasió,
lloguer d’aquestes i moltes
altres qüestions relacionades
amb aquests dos principals
productes.
Avui en dia, Mix & Ko té
una bona relació professional
amb Vorwerk ThermomixKobold.

CULTURA
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El Fes�val de Blues de Rubí enlluerna
el públic en la seva 4a edició

Un extraordinari concert de Wax & Boogie Rythm Combo va posar el punt ﬁnal al fes�val. / J.A. Montoya

LARA LÓPEZ

La plaça Anselm Clavé va
acollir com cada any el Fes�val de Blues de Rubí, que
enguany celebrava la seva
quarta edició. L’esdeveniment musical, organitzat
per la Societat Blues de Rubí
va ser el més mul�tudinari
de totes les edicions celebrades fins ara, gràcies a
un potent cartell musical a
l’alçada de grans ciutats com
Barcelona.
El festival, que va començar el divendres i es va
allargar fins diumenge, va
comptar amb la par�cipació
d’artistes de renom com
el blues-rock del canadenc
Après Minuit, els catalans
Blues Messengers & Julio
Lobos, el blues combinat
amb funk & soul d’Alex Zayas
Band, l’R&B dels madrilenys
Memphis Cece Gianno� i la
seva banda, Wax & Boogie
Rhythm Combo i Carla Sun-

day Trio.
Segons Carles Pujante,
president de la Societat Blues de Rubí, cada any el fes�val creix en qualitat musical
amb la presència de bandes
d’arreu del món, en bona
mesura gràcies a “la bona
acollida dels músics i la interacció per part del públic
rubinenc” durant els cicles
musicals i els pe�ts fes�vals
celebrats a la nostra ciutat.
“Molts artistes ens dema-

nen venir a Rubí per viure
aquests concerts bonics”,
aﬁrma Pujante.
Un dels concerts més
aclamats pels assistents va
ser el de Blues Messengers
& Julio Lobos, una de les
bandes pioneres de blues
a la Catalunya dels anys 90,
que van actuar acompanyats
de l’enèrgic teclista i cantant
Julio Lobos. La plaça també
es va omplir de gom a gom
en l’úl�ma sessió de dissab-

Un dels concerts més aclamats pels assistents va ser el de la banda
Blues Messengers & Julio Lobos. / Lara López

Dones de cor
omple de música
els jardins del
Museu Vallhonrat

Dones de cor va celebrar el cinquè aniversari amb un concert
al jardins del Museu Vallhonrat. / J.A. Montoya

L’agrupació Dones de cor, sota
la direcció de Quim Sabater, va
oferir un concert dissabte passat
als jardins del Museu Vallhonrat
amb mo�u del seu 5è aniversari.
Un nombrós públic va assis�r al
concert commemora�u, que va
oferir un repertori eclèc�c i variat de temes musicals. Després
de l’actuació, els assistents van
brindar amb coca i cava per l’aniversari de Dones de cor. / DdR

te, protagonitzada per Alex
Zayas Band, que va actuar
a les 22.30 hores. L’ar�sta
afroamericà va fer les delícies del públic gràcies a la seva
explosiva barreja de blues,
funk i soul.
Els concerts, tots oberts
al públic i a l’aire lliure, van
comptar amb la par�cipació
d’un públic molt divers: mentre a les nits de divendres i
dissabte hi predominava el
públic adult i jove que preferien el blues més elèctric, a
les sessions de diumenge s’hi
van acostar moltes famílies
i nens pe�ts. El concert de
Wax & Boogie Rythm Combo
va posar el punt ﬁnal al fes�val amb una extraordinària
actuació que va fer ballar
molts dels assistents.
Ampliació de l’oferta del
fes�val en un futur
El president de la Societat
Blues de Rubí explica en
declaracions a Diari de Rubí
que, de cara a properes edicions, volen ampliar el fes�val a més espais de la ciutat,
per tal d’oferir diverses propostes musicals de forma
simultània a diverses places
de Rubí. Els organitzadors no
tenen intenció de traslladar
els concerts a espais més
multitudinaris com podria
ser l’Escardívol, sinó con�nuar en la línia d’espais reduïts
com la plaça d’Anselm Clavé,
ja que “perdrien l’encant
del fes�val”. Una altra de les
idees que es plantegen de
cara al futur és col·laborar i
generar una interacció amb
bars i comerços per tal de
potenciar tant el fes�val com
el comerç local.

L’Escola de Música Pere
Burés surt al carrer per
celebrar el Dia de la Música

En diferents espais de la ciutat, es van instal·lar escenaris o instruments oberts a la par�cipació ciutadana. / M.C.

REDACCIÓ

Rubí va commemorar el
Dia Europeu de la Música
dimecres 21 de juny a
través de la inicia�va de
l’Escola de Música Pere
Burés de treure els instruments al carrer. Durant
tot el dia, es van installar instruments musicals
en diferents espais de la
via pública oberts a totes
aquelles persones que
volguessin par�cipar.
A la plaça Catalunya,
s’hi van instal·lar instruments de música moderna, una bateria, un baix,
una guitarra i un piano
elèctric. Al ves�bul de l’estació de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya,
es podia tocar una guitarra espanyola i el calaix;
mentre que a la plaça Pere

Esmendia es va col·locar
un piano de cua.
La regidora de Serveis
a les Persones, Marta García, va defensar l’educació
musical durant la jornada
perquè “desenvolupa la
imaginació, dota de creativitat, incorpora disciplina, millora la destresa
motriu i desenvolupa el
llenguatge”.
El Dia de la Música,
també va servir perquè
l’Escola Pere Burés organitzés concerts de final
de curs. Així, en els tres
escenaris, els alumnes del
centre educatiu musical
van oferir diverses actuacions de mixt de guitarres,
pianos, combo modern, la�n band, Consort de vent,
saxos, orquestra Semicorxeres, quartet de cordes i
orquestra Semicorxeres.
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L’escriptora local Marta Gracia
Pons publica ‘Agujas de papel’,
amb l’editorial Maeva
La jove escriptora rubinenca Marta Gracia Pons acaba
de publicar la seva primera
novel·la ‘Agujas de papel’,
amb l’editorial Maeva, una
de les editores d’àmbit
estatal més consolidades
del sector.
‘Agujas de papel’ trasllada el lector a la Barcelona i al París del segle XIX
a través de les aventures i
desventures d’Amelia Rovira, filla d’una de les famílies
més pròsperes de la burgesia catalana. Amelia lluitarà
per fer realitat un dels
seus somnis: convertir-se
en model d’alta costura i
treballar pels dissenyadors
de moda de París més reconeguts del moment.
Per aconseguir el seu
somni, la jove haurà d’enfrontar-se a l’oposició de
la seva família i superar
els prejudicis i etiquetes
de la societat més conservadora.
Marta Gracia, llicenciada en Història per la
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“Arriba la fi del món i només
pots salvar una persona. A qui?”
El rubinenc Pablo Fuentes presenta davant un auditori
de la Biblioteca ple el seu primer llibre, ‘Kiara 23.5’

Portada del llibre.

Universitat Autònoma de
Barcelona, presentarà el
llibre a Rubí el dimarts 27
de juny a les 19.30 hores a
la Llibreria Racó del Llibre,
al carrer Dr. Robert.
L’editorial Maeva té un
gran catàleg de literatura
de ficció i també de llibres
infantils i juvenils. Edita a
Espanya autors tan reconeguts com Camilla Lackberg, Jussi Adler o Mary
Jungsted. / DdR

L’auditori de la Biblioteca es va omplir per la presentació del llibre. / Joan Oller

“Arriba la fi del món. Apunta
cinc noms, de cinc persones
que podries salvar. Ara esborra’n quatre, només pot
sobreviure una. Qui seria?”
Aquest va ser el joc proposat pel rubinenc Pablo
Fuentes al públic assistent
en la presentació del seu
primer llibre, ‘Kiara 23.5’,
que va tenir lloc dimecres
de la setmana passada a
la Biblioteca. Amb aquest

joc, Fuentes volia posar el
públic en la pell de Declan,
el protagonista de la seva
novel·la, un pare que està
disposat a tot per salvar la
seva filla Kiara.
L’obra narra la història de
Declan, un gran mercenari
que és atacat pels manipuladors del món enverinant la
seva filla per forçar-lo a obeir.
Només la submissió del pare
servirà per salvar la Kiara. I

ell obeeix, acata, planeja... i
caça. A la presentació, l’autor rubinenc va obrir-se als
assistents i va explicar que
escriu des de sempre, però
que va caure en una depressió quan residia a Irlanda del
Nord i que per sortir-se’n va
començar a escriure ‘Kiara
23.5’. El llibre, publicat per
Sant Jordi, està tenint una
molt bona acollida entre el
gran públic. / DdR

Una trentena de persones
assisteixen a la presentació
de ‘¡S.O.S! Me he enamorado’

dansa

Una trentena de persones van assistir a la presentació
de la novel·la eròtica ‘¡S.O.S! Me he enamorado’ de l’escriptora rubinenca Trinidad Fuentes. L’acte, que va tenir
lloc a la llibreria L’Ombra, va anar a càrrec de l’autora i de
l’escriptora local Gracia Pérez.
La novel·la de Fuentes és una història d’intriga, amistat i passions humanes amb un missatge de fons social:
la necessitat d’educar en la igualtat social i econòmica
per aconseguir una societat on les dones puguin escollir,
lliurement i sense complex0s, la vida que desitgen viure.
La presentació va ser amena, divertida i amb molta participació del públic, amb el qual es van plantejar reflexions
interessants sobre el missatge del llibre. / DdR

L’entitat Adanubi-Associació
de dansa de Rubí oferirà
aquest diumenge 18 de juny
a les 18 hores el seu festival
de final de curs al teatre
municipal La Sala. Es tracta
de la mostra de final de curs
de les alumnes d’Adanubi
de dansa clàssica, dansa
contemporània i dansa espanyola, sota el títol ‘Marineres i fades envoltades de
dansa i tango’.

Agenda
································································
DiVENDRES - 23 de juny
-Tertúlia literària en viu
A càrrec de Tomàs Díaz. A les 18.30h a la
Biblioteca (c. Aribau, 5).
-Observacions astronòmiques nocturnes
A càrrec d’Amics de l’Astronomia TRI-A. A
les 21.30h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).
-Revetlla de Sant Joan
A les 23.15h Flama del Canigó a la pl. Pere

llengua
El Servei Català
de Rubí ofereix
dos cursos de
català oral al juliol
Un dels compromisos més
importants del Consorci per
a la Normalització Lingüística (CNL) és garantir l’accés
de tota la ciutadania a l’expressió oral i la comprensió
de la llengua, per tal que
tothom gaudeixi de les mateixes oportunitats socials,
laborals i comunicatives.
Per això, el CNL ha organitzat 22 cursos repartits
per tot el territori. Així, el
Servei Local de Català (SLC)
de Rubí oferirà dos aquest
juliol. Un és de Nivell Bàsic
2, per a persones que tenen
un mínim coneixement oral
de la llengua, mentre que el
segon és un Concurs de conversa dirigit a persones que
ja parlen català, però que
necessiten adquirir fluïdesa.
La matrícula està oberta fins
al 26 de juny.
Els interessats poden
ampliar la informació al SLC,
al carrer Santa Maria, 17;
per telèfon en el 93 697 54
05 o per mail a rubi@cpnl.
cat. / DdR

Festival de final de curs
d’Adanubi al teatre La Sala

Trinidad Fuentes va signar exemplars del seu llibre després de la
presentació. / Cedida

Aguilera.
A les 23.30h cercavila fins a l’Escardívol.
A les 23.45h Escardilarre i raval de foc.
A les 24h encesa de la foguera i ball a
càrrec de l’Orquestra Liberación. Org.:
Diables de Rubí i Òmnium.
-Revetlla a Ca n’Oriol
A la nit a la pista poliesportiva del c. Mallorca. Amb el duet The Paradise. Org.: AV
Districte 5 El Portal.
································································
DiSSABTE - 24 de juny
-Festa del barri la Plana del Castell
A les 18.30h Inauguració de l’exposició
‘Lluites compartides’.

A les 19h audició de sardanes a càrrec de
la cobla Marinada.
A les 20h xocolata i melindros.
A les 21h actuació musical participativa.
Org.: AV La Plana del Castell.
································································
DiMARTS - 27 de juny
-Concert de final de curs
A les 19h a càrrec d’alumnes de l’Escola de
Música Pere Burés. A l’Escola de Música
(c. Joaquim Blume, 28).
-‘Agujas de papel’
Presentació a les 19.30h a càrrec de l’autora, Marta Gracia Pons al Racó del Llibre
(c. Dr. Robert, 12).

Les participants, d’entre 4
i 20 anys d’edat, oferiran
un espectacle d’1 hora i 10
minuts de durada i comptaran amb la col·laboració de
l’Escola de Música Pere Burés, ja que una de les seves
alumnes interpretarà una
peça de música clàssica al
piano. El preu de les entrades per assistir a l’exhibició,
que ja estan a la venda, és
de 3 euros. / DdR

Exposicions

-Pintura de paisatge
Exposició d’Albert Vidal. Fins al 22 de
novembre al Centre Tècnic de Rubí (av.
L’Estatut, 130). De dilluns a divendres de
9h a 14h i de 16h a 19h.
-‘Hi soc perdut’
Exposició de Carles Martínez. A l’Aula Cultural (av. Barcelona, 84) fins al 15 de juliol.
Dijous i divendres de 17.30h a 20.30h i dissabtes d’11h a 14h i de 17.30h a 20.30h.
-Homenatge a García Lorca
Exposició dels alumnes d’edRa. A edRA fins
al 14 de juliol (c. Joaquim Blume, 28). De
9h a 21h de dilluns a divendres.
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Nova oportunitat per gaudir
de les ‘Natures imaginàries’
de l’artista Miquel Mas

Albert Vidal mostra els seus
paisatges al Centre Tècnic
El pintor Albert Vidal està
exposant una mostra de pintures de paisatges al Centre
Tècnic, situat a l’avinguda de
l’Estatut, 130.
A les obres exposades,
Vidal mostra paisatges com
laberints, descampats o
marines, que corresponen
a la seva etapa inicial, ﬁns
a entorns urbans i deserts,
realitzats els últims anys.
L’artista explica que el
tema urbà “no només m’interessa perquè és proper a
mi, sinó també perquè per

mi és el reﬂex més sublim de
la humanitat”. Per Vidal, “la
ciutat no només reﬂecteix
l’activitat de l’home, sinó
que, a més, igual que els éssers vius, també evoluciona
i canvia”.
La mostra, que es va
inaugurar ahir dijous amb
un aperitiu amb el càtering
de l’Obrador Gastronòmic
d’Alvaro del Río, es podrà
visitar ﬁns al 22 de novembre de dilluns a divendres
de 9 a 14 hores i de 16 a 19
hores / DdR

Un paisatge laberíntic, una de les obres de Vidal que es poden veure
a l’exposició. / Cedida

El rubinenc Xavier Espínola
exposa a Tossa de Mar
L’artista rubinenc Xavier
Espínola exposa ﬁns al 2 de
juliol una quarantena de
pintures de creació recent
al Claustre de la Casa de la
Cultura, a la localitat gironina de Tossa de Mar.
La inauguració de la
mostra es va realitzar el
passat dissabte i l’horari
per veure les obres d’Espí-

nola és de 10 a 19 hores de
dilluns a divendres.
Pel que fa al tipus de
pintures que es poden trobar a Tossa exposades pel
pintor de Rubí, es tracta de
quadres impressionistes,
lleument expressionistes.
La majoria són pintures a
l’oli, tot i que també hi ha
alguns dibuixos. / DdR

Xavier Espínola, amb una de les obres de la mostra. / Cedida
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Miquel Mas, al seu estudi, amb algunes de les seves ‘Natures
imaginàries’. / Arxiu

L’artista rubinenc Miquel
Mas tornarà a exposar
aquest estiu algunes obres
de la seva sèrie ‘Natures
imaginàries’, una col·lecció
de bodegons de colors vius
en els quals Mas reinventa
la clàssica natura morta amb
aproximacions al cubisme
en lloc del clàssic realisme.
La mostra es podrà visitar al restaurant L’Artesana,

situat al carrer Montserrat,
15, del 28 de juny al 30 de
setembre. La inauguració
serà el 5 de juliol a les 20
hores. L’horari d’obertura és
dilluns de 13 a 17 hores, de
dimarts a divendres de 13 a
23 hores i els dissabtes de
13 a 17 i de 20 a 23 hores.
Estarà tancat els diumenges,
el 3 i 4 de juliol i del 6 al 20
d’agost. / DdR
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FUTBOL | TORNEIG

ATLETISME | CAMPIONAT

FUTBOL | ENTITAT

El Juvenil de l’Olímpic, campió El Can Mir ﬁtxa pel seu equip
del Torneig de l’entitat
tècnic Noelia Aybar ‘Rivi’
JOSÉ VERDE

El municipal de Can Fatjó va
acollir el passat cap de setmana el Torneig de l’Olímpic
en categoria cadet i juvenil.
Van ser dues jornades molt
emocionants, perquè, tot i
la calor, els equips participants van saltar a la gespa
amb moltes ganes d’aconseguir el torneig.
En cadet hi participaven
l’Atlètic Sant Just Castelldefels, el Cubelles, l’Olímpic
A i l’Olímpic B. En aquesta

categoria, es va proclamar
campió el Cubelles.
Per la seva banda, en
juvenil, hi van participar
l’Atlètic Sant Just Castelldefels, l’escola F. Collblanc,
el Sistrells i l’Olímpic. En
aquesta categoria es va
proclamar campió l’equip
amﬁtrió. La junta directiva
va felicitar els coordinadors
i col·laboradors, que van
ser els artífexs de l’èxit del
torneig i també van agrair
als participants la seva assistència.

TIR AMB ARC | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Set arquers de Rubí pugen al podi en
el Campionat de Catalunya d’aire lliure
Dotze arquers del Club Arquers de Rubí van participar
diumenge passat a Olivella en
el Campionat de Catalunya
d’aire lliure en les categories
d’Instintiu i Longbow.
A la tirada, que va tenir la
calor com a protagonista, tots
els esportistes rubinencs van
realitzar una gran actuació i
set van aconseguir pujar al
podi. / CAR

RESULTATS

Carla Cooper
Ariadna Baena
Rosi Lucena
Alicia Vargas
Conchi Vergara
Enrique Flores
José A. Baena
Oliver García
Gerardo García
Montse Muñoz
Anabel Ibáñez
Óscar Solé

1a Ins. Benj.
2a Lb Al.
1a Lb Sèn.
2a Lb Sèn.
7a Lb Sèn.
3r Lb Sèn.
4t Lb Sèn.
12è Lb Sèn.
2n Lb Vet.
1a Ins. Sèn.
5a Ins. Sèn.
8è Ins. Sèn.

Tres ors i una plata per la UAR al
Campionat de Catalunya de Veterans

Noelia Aybar va jugar amb la selecció espanyola. / Cedida

El Campionat de Catalunya
de Veterans a l’aire lliure
individual i de relleus d’atletisme es va disputar l’11 de
juny a Mollet del Vallès.
Per part de la UAR, hi van
participar tres atletes: Thais
Montoya, Antonio Miras i
Francisco Aragón. Tots van
fer unes grans marques i van
aconseguir quatre podis, tres
medalles d’or i una de plata.
Francisco Aragón es va proclamar campió de Catalunya
dels 1.500 metres amb una

Noelia Aybar ‘Rivi’, que
havia estat jugadora de
l’Sporting Club de Huelva,
del Granada CF, del Sevilla
FC i més recentment del
RCD Espanyol i la selecció
espanyola de futbol, s’ha
incorporat al Club Escola de
Futbol Can Mir per realitzar tasques de coordinació
dels equips de futbol base.
A més, també entrenarà
l’equip aleví de l’entitat.
El dissabte es va fer pública la seva incorporació,
aproﬁtant el torneig de ﬁnal
de temporada de l’entitat
local.

El Campionat d’Espanya per
seleccions autonòmiques
cadet en edat escolar, organitzat pel Consejo Superior
de Deportes, es va disputar
el passat cap de setmana a
Llorca, Múrcia. La Federació
Catalana va presentar una
selecció masculina i una
femenina. Dins de l’equip
masculí hi participava Jan
Badia, de la UAR, en els
1.500 metres obstacles, que
va ﬁnalitzar tercer amb una
millor marca de 4’32”28.
L’equip català va aconseguir

‘Rivi’, que va deixar la
pràctica del futbol per una
greu lesió, s’encarregarà del
futbol formatiu de l’entitat
rubinenca. Amb la incorporació de Noelia Aybar,
el Club Escola de Futbol
Can Mir dona per tancada una temporada en la
qual s’ha produït un creixement important del número d’equips, s’ha posat en
funcionament l’equip de diversitat funcional –l’únic de
futbol de la ciutat– i s’han
subscrits diferents acords
que estan donant projecció
a l’entitat. / DdR

marca de 4’57” i també campió de Catalunya dels 2.000
metres obstacles amb una
marca de 7’17”78.
Per la seva banda, Thais
Montoya va ser campiona de
Catalunya en salt de llargada,
amb una marca de 4,61 metres, i subcampiona de Catalunya de 100 metres tanques
amb una marca de 18’46”.
Finalment, Antonio Miras va
acabar quart en llançament
de disc, amb una marca de
28.74 metres. / UAR

Jan Badia participa al Campionat
d’Espanya amb la selecció catalana
el títol.
D’altra banda, cal recordar que Jan Soler i Jan Badia
van aconseguir l’11 de juny
l’accés a la ﬁnal del Campionat de Catalunya Cadet,
que es disputarà aquest
cap de setmana. Soler es va
classificar 5è en els 3.000
metres llisos amb una marca
de 9’46”40, que li va donar
pas a la ﬁnal d’aquest cap de
setmana. Badia, per la seva
part, va guanyar els 1.500
metres obstacles amb una
marca de 4’33”02. / UAR
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NATACIÓ | CAMPIONAT D’ESPANYA

Arlet Oliveras es proclama subcampiona
d’Espanya d’aigües obertes en +25 anys
segona etapa del Circuit
Mare Nostrum d’enguany.
En aquest trofeu de primer
nivell, va estar representant
el Club Natació Rubí la nedadora Sílvia Mar�, que va
par�cipar en les proves dels
50 i 100 metres lliures.
En la primera prova, va
aconseguir la seva millor
marca personal i va fer el
rècord absolut del club amb
un temps de 27”55. En la
prova dels 100 metres, va
assolir el seu millor registre
de la temporada en piscina
llarga: 1’0”93.

Gran jornada per l’escola
D’altra banda, el dissabte va
ser una jornada completa
per la secció de natació de
l’escola espor�va. Al ma�,
els alevins van par�cipar en
el Trofeu d’Es�u del Natació
Sabadell. A més, la selecció
vallesana de benjamins i
alevins, integrada per 10
esportistes rubinencs, va
assolir una meritòria 6a posició amb 882 punts, empatant amb la delegació de la
Catalunya Central i millorant
els resultats de la passada
temporada. / CNR

Arlet Oliveras es va proclamar subcampiona d’Espanya i campiona
de Catalunya. / Cedida

L’estany de Banyoles va
tornar a ser l’indret escollit
per disputar un any més el
Campionat d’Espanya i de
Catalunya d’aigües obertes, celebrat el passat cap
de setmana. Dissabte es
va disputar la prova dels 3
km en categoria màster, on
Arlet Oliveras, del Club Natació Rubí, es va proclamar

subcampiona d’Espanya i
campiona de Catalunya en
la categoria de majors de
25 anys.
Trofeu ‘Ciutat de Barcelona’
D’altra banda, la piscina del
CN Sant Andreu va acollir
els dies 13 i 14 de juny el
Trofeu Internacional de natació ‘Ciutat de Barcelona’,

WATERPOLO | COPA FEDERACIÓ

TAEKWONDO | TORNEJOS

Miriam Granell es proclama
campiona de l’Obert
de Basauri de taekwondo

Miriam Granell va pujar al graó més alt del podi. / Cedida

La taekwondista del Balmes Rubí Miriam Granell es va
proclamar el 17 de juny guanyadora de l’Obert de Basauri
amb la selecció catalana. Granell, que ha realitzat una gran
temporada, va guanyar per una gran diferència a les seves
oponents, malgrat que el campionat compta amb representants estatals de gran nivell. / Balmes Rubí

Tres ors, una plata i tres
bronzes del Balmes Rubí en
el Campionat de Catalunya
La selecció vallesana va quedar 6a a la ﬁnal de delegacions. / Cedida

AQUATLÓ | TORNEIG

El Sènior Masculí del CNR, campió El Femení del Natació Rubí
la Copa Federació per segon cop és 6è a l’Aquatló de Vilanova
El Sènior Masculí de waterpolo del Club Natació Rubí s’ha
proclamat campió de la Copa Federació després de vèncer
el CN Molins de Rei un altre cop en el segon par�t de la
ﬁnal, disputada a Can Rosés. El resultat va ser d’un ajustat
6-7. L’equip ha protagonitzat una molt bona compe�ció,
assolint per segona vegada aquest �tol.
Per la seva banda, el Sènior Femení no va poder guanyar la Copa Federació davant del CE Mediterrani i va
caure per un ajustat 10-9 en un bon par�t del conjunt
rubinenc. Les rubinenques es van haver de conformar
amb la segona posició. L’equip, que ha pa�t molts canvis
durant la darrera temporada, ﬁnalitza aquesta campanya
amb bona nota. / CNR

47

El Club Natació Rubí va par�cipar durant el cap de setmana
en l’Aquatló de Vilanova amb dos equips. El Femení, integrat
per Cris�na Aguilera, Laura Pérez i Mónica Crisol, i el Masculí, per Juan José Sánchez, Carlos Pardos i Toni Tienda. L’equip
femení va tenir una molt bona actuació i va acabar en sisena
posició per equips.
El conjunt masculí
va acabar en 12è
lloc. Per la seva
banda, el cadet
Axel Badia va ser
tercer en la seva
Els par�cipants del CNR. / Cedida
categoria. / CNR

Nou espor�stes del Club Balmes Rubí van disputar diumenge el segon Campionat de Catalunya infan�l de la temporada, aconseguint uns grans resultats: tres ors, una plata i tres
bronzes. Les medalles d’or van ser per Dídac Urbano, que no
va tenir rival, Blanca Sinobas, que va fer una fantàs�ca ﬁnal,
i Marta Moreno, que va mostrar una gran superioritat �sica
i tàc�ca. La plata va ser per Joan Ramon Belchi, mentre que
les medalles de bronze van ser per Pol Hormigo, que està
evolucionant molt, Pol Urbano i Hodefa Aidoun. També hi
van par�cipar Núria Ramon Belchi i Irina Sinobas, que van
caure a primera ronda. / Balmes Rubí

Par�cipants del Balmes Rubí en el campionat. / Cedida

