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però també pel fet d’haver 
escollit sòl des� nat a equi-
paments. “Els veïns no estan 
en contra d’aquest tipus 
d’habitatges, sinó del fet que 
es facin en espais des� nats a 
equipaments d’un barri que 
té carències”, va afi rmar el 
portaveu de Ciutadans (Cs), 
Roberto Mar� n.

La regidora d’ECP, Ànnia 
García, va tornar a explicar 
que l’únic que s’ha fet és 
“una modificació urbanís-
tica” i que “encara no hi 
ha projecte”. Després d’un 

del Districte i el Consell de 
Ciutat.

Tampoc es va aprovar 
una moció presentada per 
ERC que demanava una llei 
d’amnis� a per arxivar totes 
les causes iniciades arran 
del confl icte entre Catalunya 
i Espanya i que només va 
trobar el suport de l’AUP. El 
PSC i Cs van votar en contra 
i VR es va abstenir. L’altra 
moció d’Esquerra, per reor-
ganitzar i controlar les zones 
de càrrega i descàrrega de 
l’illa de vianants, tampoc va 
prosperar, perquè el govern 
considera que el funciona-
ment ja és correcte.

Per Junta de Portaveus 
es va aprovar una moció per 
la igualtat de les persones 
trans, per inspeccionar els 
ponts del municipi i planifi car 
el seu manteniment, per ad-
herir-se a una xarxa de pro-
tecció d’animals de víc� mes 
de violència de gènere, per 
suspendre les regles fi scals 
als ens locals els dos propers 
anys i per ampliar el servei 
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MARTA CABRERA

El Ple del mes de juny, que 
es va avançar uns dies per la 
fes� vitat de Sant Joan, va te-
nir com a gran protagonista 
l’habitatge. El govern, format 
pel Par� t dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) i En Comú 
Podem (ECP), va aprovar el 
Pla d’Habitatge de forma 
defi ni� va després d’accep-
tar o desestimar algunes 
al·legacions dels grups de 
l’oposició, però es va quedar 
sol votant a favor.

Un fet que el cap de 
l’oposició, Xavier Corbera, 
d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC), va retreure a 
l’execu� u després de reiterar 
que el pla és poc ambiciós: 
“S’aprovarà amb 13 raquí� cs 
vots i neix mort, perquè no 
compleix les necessitats de 
la ciutat”. També des de les 
fi les de l’Alterna� va d’Unitat 
Popular (AUP) es va cri� car 
el document. La regidora 
Betlem Cañizar va expressar 
que la línia a seguir hauria 

Aprovació defi ni� va del Pla d’Habitatge amb 
polèmica pel projecte de pisos a Sant Jordi Parc
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debat intens, el Pla d’Ha-
bitatge va ser aprovat amb 
l’abstenció de l’AUP i el vot 
en contra d’ERC, Cs i Veïns 
per Rubí (VR).

Més seguretat a la ciutat
En el capítol de mocions, es 
va aprovar un text de Cs per 
millorar la seguretat a la ciu-
tat. El document demana que 
s’incremen� n els efec� us de 
la Policia Local i que es convo-
quin trobades entre en� tats i 
comerciants dels barris amb 
els cossos policials. La moció 
es va aprovar amb l’única 
abstenció d’ERC, que va de-
manar més polí� ques ac� ves 
de caràcter social.

L’altra moció que va tenir 
un llarg debat va ser la que va 
presentar l’AUP per demanar 
al govern que convoqui audi-
ències públiques per millorar 
la par� ciptació ciutadana. El 
govern va votar en contra 
de la moció després que el 
regidor dels comuns, Pau 
Navarro, expliqués que s’es-
tan impulsant els Consells 

públic de salut bucodental.
En la part execu� va, es 

va aprovar el pla estratègic 
de govern obert, els estatuts 
de l’Associació de Munici-
pis de l’Arc Metropolità de 
Barcelona, una declaració 
ins� tucional pels Drets Hu-
mans i l’adhesió a l’Associació 
de Municipis i En� tats per 
l’Energia Pública.

L’accés a l’habitatge és un problema a la ciutat. / Arxiu

de ser “recuperar habitatge 
més que no pas construir 
nous pisos”.

L’oposició va aprofitar 
aquest punt de l’ordre del 
dia per carregar contra la 
ges� ó que l’execu� u ha fet 
del projecte d’habitatges 
dotacionals –de lloguer so-
cial– a Sant Jordi Parc, que 
ha aixecat molta polseguera 
entre el veïnat. Les crí� ques 
van estar enfocades princi-
palment al que consideren 
manca de transparència i 
comunicació amb els veïns, 
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Gran surtido en 
alimentación y complementos 

para pájaros

c/ Torrent de l’Alba, 3 Rubí
Tel. 686 15 55 24

Alimentación para mascotas 
Peluquería - Piensos a granel 
(mamíferos, aves, tortugas) 
Mezclas (piensos, semillas)

alimentación y complementos 

¡NOVEDAD!

Una vintena d’escoles recullen 
240 kg de residus a la natura
REDACCIÓ

Coincidint amb el Dia Mundi-
al del Medi Ambient, 19 cen-
tres educa� us de la ciutat han 
dut a terme diverses batudes 
de neteja de l’entorn natural 
entre el 2 i el 14 de juny. 
Gràcies a aquestes accions, 
s’han recollit prop de 240 kg 
de residus, principalment de 
paper-cartró i d’envasos. 

Els centres participants 
han estat les escoles 25 de 
Setembre, Balmes, Ca n’Al-
zamora, del Bosc, Ribas, Joan 
Maragall, Maristes, Montes-
sori, Montserrat, Mossèn 
Cinto, Rivo Rubeo, Schola, 
Teresa Altet i Torre de la 
Llebre, a més dels ins� tuts 
Duc de Montblanc, Estatut, 
JV Foix, La Serreta i el Centre 
d’Educació Especial de Ca 
n’Oriol. 

La iniciativa és hereva 
de les jornades de neteja 
de l’entorn natural que des 
de fa anys organitza l’en� tat 

Caçadors de Trastets. Amb 
l’objec� u de facilitar la tasca 
a les escoles i instituts, el 
consistori ha dotat els centres 
de lots formats per guants, 
pinces i bosses reu� litzables, 
un material que ha quedat en 
disposició de les escoles per 
con� nuar fent batudes quan 
vulguin. 

Els principals residus, paper i 
envasos, però també vidre
Un cop analitzades les di-
ferents deixalles recollides, 
destaca la gran quantitat 
de residus que els partici-
pants han classifi cat en els 
contenidors de paper-cartró 
i envasos. El gran volum ha 
desbordat els contenidors de 
240 litres que l’Ajuntament 
ha facilitat a les escoles per 
fer la selecció de les deixa-
lles després de dur a terme 
la neteja. 

També s’ha recollit una 
gran quan� tat de vidre, un 
� pus de residu amb el qual 

cal tenir especial cura pels 
riscos que comporta per a les 
persones, però també pel risc 
d’incendi forestal a l’es� u. 

Les zones que s’han ne-
tejat han estat la bassa dels 
Alous, Can Xercavins, el tor-
rent dels Alous, Can Pi de la 
Serra, Ca n’Oriol, el torrent 
de les Abelles, Can Feliu, Can 
Tiraïres, el torrent del Manà, 
Sant Genís, el torrent Fondo, 
Sant Muç, Can Ramoneda i el 
torrent de Can Serra. 

Els docents han valo-
rat l’ac� vitat de forma molt 
posi� va, ja que consideren 
que és una proposta que té 
un alt valor pedagògic. Per 
la seva banda, el regidor de 
Medi Ambient, Andrés Me-
drano, ha agraït a les escoles 
i ins� tuts “el treball de cons-
cienciació” i considera que 
aquestes iniciatives poden 
ser “la llavor d’un canvi de 
conducta a llarg termini que 
consolidi el respecte al medi 
natural”. 

9º Aniversario

*Por cada 10 servicios realizados
al siguiente servicio, se regalará

el de menor precio.

C/ Maximí Fornés 64-66 Rubí 
 T. 93 181 33 52      661 714 535 

C/ Maximí Fornés 64-66 Rubí 
 T. 93 181 33 52      661 714 535 . 93 181 33 52      661 714 535 . 93 181 33 52      661 714 535 . 93 181 33 52      661 714 535 . 93 181 33 52      661 714 535 . 93 181 33 52      661 714 535 

9º 9º 

C/ Maximí Fornés 64-66 Rubí ornés 64-66 Rubí C/ Maximí C/ Maximí C/ Maximí C/ Maximí FFFFornés 64-66 Rubí Fornés 64-66 Rubí ornés 64-66 Rubí ornés 64-66 Rubí ornés 64-66 Rubí ornés 64-66 Rubí ornés 64-66 Rubí ornés 64-66 Rubí ornés 64-66 Rubí ornés 64-66 Rubí 

Centro Aurora
CA

El Centre Rubinenc d’Alter-
na� ves Culturals (CRAC) s’ha 
mostrat “indignat” per la de-
cisió de l’Ajuntament de no 
permetre que organitzin un 
sopar a la fresca coincidint 
amb la revetlla de Sant Joan, 
un fet que el consistori no ha 
confi rmat ni desmen� t. 

Primer de tot, l’entitat 
lamenta que a dos dies pel 23 
de juny, encara no se’ls havia 
donat una resposta formal 
després que la proposta fos 
entrada per instància al con-
sistori el passat 11 de juny. La 
resposta, rebuda de manera 
informal, verbalment a través 
de la tècnica de referència, 
els va obligar a fer el sopar 
de la revetlla a l’interior de 
l’equipament. 

Per l’en� tat aquesta deci-
sió és absurda i recorden que 
“el Procicat i el sen� t comú in-
diquen que aquestes ac� vitats 
cal fer-les a l’aire lliure (...) i no 
és justa, els bars estan oberts 
i la gent menja i consumeix a 
l’aire lliure”, apunten els orga-
nitzadors de la inicia� va. 

El CRAC havia plantejat 
una ac� vitat de sopar amb un 
màxim de 10 persones per tau-
la, una distància entre taules 
de dos metres, ús obligatori de 
la mascareta, restricció d’afo-
rament i inscripció prèvia. 

L’activitat s’anava a fer 
el carrer Pere Esmendia dei-
xant una zona de pas per als 
vianants per no afectar la 
mobilitat.

El fet que el sopar s’hagués 
de fer a l’interior va comportar 
que “gent que s’hagués animat 
a sopar en comunitat i germa-
nor a l’exterior, després no ho 
fes. L’Ajuntament hauria de 
facilitar les ac� vitats que apor-
ten contacte social i benestar a 
la ciutadania, en lloc de limitar-
les”, assenyalen. / DdR

Pe� t repunt de la incidència de 
covid-19 registrada a la ciutat
REDACCIÓ

Després de moltes setmanes 
de clara baixada de la inci-
dència epidemiològica de la 
pandèmia, durant els darrers 
dies s’ha registrat un lleuger 
repunt, segons les dades del 
Departament de Salut. Rubí té 
ara un risc de rebrot de 105 i 
torna a estar en zona vermella. 
La velocitat de transmissió de 
la malal� a està per sobre de l’1 
i, per tant, està en expansió.

Pel que fa a la situació 
dels hospitals, només hi ha 
quatre rubinencs ingressats 
i l’Hospital de Terrassa va 
informar fa uns dies que per 

primer cop des de l’inici de 
la pandèmia no té pacients 
posi� us a l’UCI.

Des de l’esclat de la crisi sa-
nitària, s’han contagiat a Rubí 
6.773 persones i han mort 
de covid-19, 184 rubinencs, 
segons les dades ofi cials de la 
Generalitat. 

Quant a la situació a Ca-
talunya, també ha patit un 
lleuger augment, però segueix 
en zona taronja amb un risc de 
rebrot per sota del 100.

La mitjana d’edat de perso-
nes que donen posi� u a Rubí 
és molt jove, de 33 anys, un 
sector de població que fi ns ara 
no es podia vacunar. A par� r 

d’aquest dijous, també poden 
demanar cita les persones que 
tenen entre 30 i 34 anys.

La campanya de vacunació 
con� nua avançant i cada vega-
da més s’acosta a la meitat de 
la població. Actualment, a Rubí 
hi ha un 46% de persones que 
han rebut la primera dosi de la 
vacuna. En el cas de la pauta 
completa, aquesta l’han rebut 
el 26%, una quarta part de la 
població. A més, aquesta set-
mana s’ha obert la vacunació 
al col·lec� u de persones entre 
30 i 34 anys.

Pel que fa a la incidència 
escolar, només han estat con-
fi nats dos grups d’ESO.

L’Ajuntament no 
dona permís al 
CRAC per fer un 
sopar a la fresca 
per la revetlla
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Els representants de la plan� -
lla d’Ipagsa, empresa del grup 
mul� nacional Agfa, dedicada 
a les arts gràfi ques i ubicada 
a la Zona Nord, han arribat a 
un acord amb la direcció per a 
l’ex� nció dels llocs de treball 
de les 61 persones actual-
ment ocupades a la compa-
nyia. Gràcies a la solidaritat 
de la plan� lla, l’acord indem-
nitzatori també incorpora dos 
autònoms que treballaven 
per a l’empresa com a trans-
por� stes. Els acomiadaments 
es faran efec� us entre el 15 
de juliol d’aquest any i el 31 
de maig del 2022, data pre-
vista pel defi ni� u tancament 
d’Ipagsaa, empresa que amb 
anterioritat a la compra per 
part de la belga Agfa el se-
tembre del 2018, havia estat 
el quart proveïdor mundial en 
el desenvolupament i la co-
mercialització de productes 
per a la preimpressió.

Els treballadors i treba-
lladores seran indemnitzats 
a raó de 45 dies de salari per 
any treballat fi ns a un topall 
màxim de 26 mensualitats, 
molt per sobre de les indem-
nitzacions legalment previs-

Desar� culada una xarxa de tràfi c 
de drogues que operava a Rubí

Acord a Ipagsa per a l’ex� nció 
dels llocs de feina de 
la seixantena de treballadors

Material intervingut durant els registres. / Policia Nacional

La Policia Nacional ha desar-
� culat una xarxa de tràfi c de 
drogues que operava des de 
diferents punts del Vallès, el 
Baix Llobregat i Barcelona. 
L’organització criminal tenia 
un entramat amb diversos 
grups del Marroc, Romania i 
països d’Amèrica del Sud.

En total, s’han fet 24 re-
gistres, un dels quals a Rubí, 
on s’han intervingut diver-
sos quilos de substàncies, 
111.000 euros en metàl·lic, 

Després que el 2020, la Cam-
bra de Comerç, Indústria i 
Serveis de Terrassa hagués de 
suspendre els Premis Cambra 
per culpa de la pandèmia, 
enguany està previst celebrar 
una nova edició el 30 de juny 
en un acte a l’Auditori de Sant 
Cugat. 

La Cambra, la més an� ga 
de Catalunya, compleix 135 
anys i per celebrar-ho, durant 
l’acte es representarà l’obra 
de teatre Històries de la Cam-
bra, escrita especialment per 
l’ocasió pel dramaturg Sergi 
Pompermaier i sota la direcció 

Els Premis Cambra es lliuraran 
el 30 de juny a Sant Cugat

armes, una embarcació i 
dos cotxes d’alta gamma. 
Altres poblacions on s’han 
fet registres han estat Bar-
celona, Sabadell, Terrassa, 
Sant Quirze, Palau-Solità i 
Plegamans i Terrassa. A més, 
la Policia Nacional ha de� n-
gut 26 persones vinculades a 
l’organització, de les quals 10 
han ingressat a presó.

En els registres, el cos 
policial ha intervingut 4,575 
kg de cocaïna, 6,433 kg d’hai-

xix, 3,345 kg de marihuana,  
i més de quatre quilos de 
substàncies de tall, u� litzades 
per adulterar drogues, entre 
altres substàncies.

Els implicats utilitzaven 
empreses pantalla i testafer-
ros per blanquejar els diners 
ob� nguts a través del tràfi c 
de drogues. Els de� nguts han 
estat acusats de delictes con-
tra la salut pública, blanqueig 
de capitals i per� nença a or-
ganització criminal. / DdR

artística de Miquel Gorriz i 
amb els intèrprets David Oliva-
res, Albert Ribalta, Jordi Figue-
ras i Mireia Aixalà. D’aquesta 
forma, l’ens cameral ha volgut 
donar el seu suport al món de 
la cultura en un moment molt 
delicat per al sector. 

Pel que fa als reconeixe-
ments dels Premis Cambra, 
hi haurà dues dis� ncions: la 
millor resposta empresarial 
davant la covid-19 i el millor 
lideratge empresarial, aquest 
úl� m ja present habitualment 
en totes les edicions dels Pre-
mis Cambra. / DdR

tes per a acomiadaments 
considerats sense causa. Du-
rant sis mesos, Ipagsa es farà 
càrrec de contractar un servei 
extern de formació, acompa-
nyament i assessorament per 
afavorir la recol·locació de les 
persones.

El període de consultes 
d’aquest expedient d’acomi-
adament col·lec� u es va ini-
ciar el 7 de juny i es va veure 
alterat per la convocatòria 
d’una vaga indefi nida perquè 
la plan� lla considerava que hi 
havia una ac� tud poc oberta 
al diàleg i la negociació per 
part de l’empresa. 

Finalment, la vaga es va 
ajornar pels avenços en la 
negociació que han fi nalitzat 
amb aquest acord. Josep 
Pérez, advocat de Col·lec� u 
Ronda que ha assessorat 
la plan� lla, celebra que “es 
plantegi una solució eco-
nòmica acceptable per als 
treballadors i treballadores 
d’Ipagsa”, però recorda que 
estem “davant un nou tan-
cament industrial d’una em-
presa que era perfectament 
viable fi ns a la seva adquisició 
per part d’Agfa”. / DdR



A quest divendres donarà el tret de 
sortida la Festa de Sant Pere, una 
celebració més reduïda per les 

actuals circumstàncies, però amb moltes 
activitats adreçades a tota mena de públic. 
Les ganes de la gent per gaudir de la festa 
són ben evidents com ho demostra el fet 
que les reserves per accedir a moltes de les 
activitats que tindran lloc entre el 25 i el 29 
de juny ja s’han esgotat. És el cas de la festa 
jove de La SoniK, els ravals de foc, l’espec-
tacle del CasalXou, el Revival, el concert de 
l’Obrador Coral, alguns espectacles de circ i 
les populars sessions de jazz i blues.

Ha estat un any molt dur durant el qual la 
majoria de rubinencs s’han vist privats d’es-
pectacles culturals i d’oci i ja és moment de 

No nos quites la mascarilla 
Change.org 

¡Ay, Pedro! ¡Ay, San Pedro! 
¡No nos quites la masca-
rilla!

Estoy ahora mismo des-
concertada, yo, que estaba a 
punto de plantarme con un 
bizcocho de agradecimiento 
en la próxima reunión del 
PROCICAT por el año y 
medio de paz que nos han 
dado y ahora ¡saz! Permiti-
das reuniones sociales, baile 
y todo ¡a cara descubierta! 
Cuando ya nos habíamos 
acostumbrado a esconder 
el bigote, las manchas del 
sol, sin la “presión” de lucir 
bronceado de altamar ni ma-
quillaje. ¡No hay derecho! 

Con lo bien que estába-

Festa de retrobament
recuperar part d’aquest gaudi en companyia 
de familiars, amics i coneguts.

La pandèmia ens ha deixat orfes de mol-
tes d’aquestes activitats i molts ja no recor-
dem quina va ser la darrera vegada que vam 
poder anar a un espectacle en directe. Un 
retrobament amb l’oci i la cultura, però també 
amb els nostres veïns i veïns, a molts dels 
quals no hem pogut veure durant mesos.

Seran cinc dies d’esbarjo a la ciutat i 
a partir del dissabte, a més a més, sense 

mascareta a l’aire lliure, perquè ens puguem 
reconèixer millor i conversar. Però cal tenir 
en compte que no podem abaixar la guàrdia, 
perquè encara hi ha persones ingressades als 
hospitals amb aquest virus i perquè la ten-
dència torna a ser de pujada. Especialment 
entre els joves que encara no estan vacunats 
i per culpa de les darreres variants que estan 
arribant a casa nostra i que, segons apunten 
els experts, són més contagioses.

Per tant, festa sí i molta, però també 

prudència i molta responsabilitat per part 
de tothom, perquè només entre tots i amb 
paciència podrem superar l’epidèmia i, potser, 
qui sap, si l’any vinent la Festa de Sant Pere 
podrà ser completa: amb Nit Golfa, Gitanes 
al carrer, ballant sardanes, amb jornades 
castelleres, el seguici, les rues dels gegants 
i els correfocs.

Mentrestant, gaudim del que tenim que, 
venint d’on venim, és molt! Podrem tornar a 
viure l’espectacle de l’Esbart, les havaneres, el 
jazz i el blues, múltiples i variades activitats 
infantils, molts concerts al Castell i a La 
Sala i el clàssic Piromusical, que tindrà una 
versió reduïda.

Aprofi tem per desitjar als nostres lectors 
i lectores una bona Festa Major!

(DIARI DE RUBÍ no comparteix necessàriament les opinions signades 
i inserides en les seves pàgines. 

La direcció tampoc es fa responsable de la qualitat, procedència 
o origen dels anuncis i dels continguts dels mateixos).
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El Tuit de la setmana                     22 de juny

LaRieraQueVolem
@Joinfestrubi
Mireu quines fotos 
més xules ens envia 
l’Emiliano Miguel! En 
podeu veure més al 
nostre Instagram… 
instagram.com/p/
CQbgEBwsVHP/…
#rubicity

EDITORIAL

Cartes de la Ciutadania
mos con nuestras distancias 
de seguridad moviendo la 
manito a lo lejos y prometi-
endo a los cuatro vientos: “en 
cuanto nos dejen quedamos 
¡eh!”. 

Luego de año y medio 
de audios, video llamadas 
grupales y cadenitas pro-
metiendo abrazos y besos, 
me pregunto ¿tendrán efecto 
“retroactivo”? Ante todo, 
practicidad que esto nos 
pilla en plena ola de calor. 
Y sí, el tema de los olores 
corporales… en fin ¿justo 
ahora toca abrazarse en la vía 
pública? Que da un poco de 
miedico ir por la calle mayor 
y a la que te despistas visu-
alizas a alguien que levanta 
los brazos y te engancha 
dándote palmaditas y ter-

Protesta ciudadana 
A todos los ciudadanos de 
Rubí. Somos un matrimo-
nio mayor que el pasado 
día 17, alrededor de las 8, 
fue sorprendido por un 
gato que, rompiendo una 
mosquitera, penetró en 
nuestro hogar y luego no 
supo salir. 

Intentamos sacarlo, 
pero al encontrarse acorra-
lado, se atrincheró dentro 
del lavadero intimidándo-
nos agresivamente. 

Llamamos al Ayun-
tamiento, nos atendieron 
muy amablemente diciendo 
que en breve nos llamarían 
y todavía estamos esperan-
do. Llamamos a la policía 
que nos indicó que no 
disponían de medios y que 
llamásemos a los bomberos. 
ya que ellos sí disponían 
de protecciones adecuadas. 
Así lo hicimos, pero nuestra 
sorpresa fue que muy ama-
blemente nos indicaron no 
poder efectuar este servicio 
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minando con una especie 
de “refriega” en la espalda. 
Abrazos post pandemia que 
le dicen. Normalmente vie-
nen acompañados de cierta 
verborragia sobre temas de 
vacunología ¿de qué grupo 
eres? ¿de los chungos Astra-
zéneca? ¿de los pijos Pfi zer? 
¿o de los pirados Jansen? Y 
yo que pensé que no podría 
haber algo más cansino que 
los runners (se aplica este 
término sólo si usas bambas 
molonas, si son Quechua, 
simplemente corres) publi-
cando sus éxitos de rutas: “he 
hecho 10k en 40 minutos” 
¡yupi! ¿A quién le importa? 
¿alguien os ha preguntado? 
¡Pues sí! Ahora tenemos a 
los vacunólogos hablando 
incansablemente del tema o 

¡peor! Compartiendo selfi s 
del momento exacto de la 
inoculación.

Santísimo Pedro y Bie-
naventurado PROCICAT 
¿cómo justifico ahora la 
barriga, la papada y las ar-
rugas que me quité con los 
fi ltros del insta? Yo, que me 
entregué “en cuerpo y alma” 
a la masa madre y a los cup 
cake (son las magdalenas 
de toda la vida, tan sólo 
uso este término por si hay 
algún lector menor de 20), 
a las series de sofá y manta. 
Y resulta que ahora sin más 
¿hay que volver a la vida so-
cial? ¡No! ¿No podíais dejar 
pasar las fi estas? Ahora toca 
preguntar a quién le gusta la 
coca con fruta o crema, en 
casa de quién quedamos… 

¡con lo fácil que era el estar 
en chanclas a “tus anchas” 
¡con tu burbuja!

Por eso me he decidido 
a promover un change.org 
para presionarles de que 
nos den una tregua social 
este verano. Luego sí ¡eh! 
Quedamos ¡fi jo! 

PD1: si te has reído al me-
nos tres veces leyendo esta 
fantochada has captado 
la esencia del mensaje. El 
Humor es un gran recurso 
¿cambia en algo la realidad? 
NO. Pero como mínimo te 
hará sentir mejor y liberarás 
endorfi na, serotonina, dopa-
mina y adrenalina. 

PD2: si no te has reído, ni 
tan sólo hecho una mueca, 

en ese caso te recomiendo 
que durante estas fi estas te 
encierres en casa. Para no 
aburrirte puedes quejarte 
utilizando alguno de tus 5 
perfi les falsos en los grupos 
de Facebook del pueblo. Tú 
quéjate, de lo que sea, da 
igual. Crispa el ambiente, 
eso te relajará. Cuando te 
aburras critica a alguien 
¡Quédate a gusto! Eso sí, si 
ante una situación imperiosa 
debes salir a la calle, ponte 
mascarilla. Una no, tres. No, 
no es por la variante Beta, 
es para que no nos arruines 
las fi estas con tu toxicidad. 
¡Gracias!
¡La mejor posible de las 
fi estas!

Andrea de Pablos

por hallarse el gato en un 
domicilio particular, aunque 
nosotros les permitíamos 
la entrada. Impotentes ante 
esta situación, intentábamos 
localizar a RODAMON 
Rubi (que está alimentando 
a los gatos de CAL MET 
LLEO) y, casualmente pasó 
por delante de nuestro do-
micilio, un coche patrulla 
de la Policía Local quienes  
comprendieron la situación 
y trataron de localizar entre 
el vecindario de quién era 
el gato. 

Afortunadamente, loca-
lizaron y se presentaron con 
una vecina que dijo conocer 
al gato que pertenecía a un 
vecino que no se hallaba en 
su casa y tras cogerlo, se lo 
llevó alrededor de las 12 y 
media. 

Nuestro más profundo 
agradecimiento a los compo-
nentes de este coche patrulla 
por su comprensión, bondad 
y profesionalidad. 

Se nos ocurren algunas 

preguntas a modo de re-
fl exión: 
1.- Si alguien desea tener 
una mascota, creemos que 
debería ser capaz de con-
trolarla para no molestar a 
los vecinos 
2.- Las organizaciones ani-
malistas (ONG, Protectora 
de animales entre otras) ¿no 
pueden resolver situaciones 
como la expuesta? 
3.- ¿Para qué sirven los im-
puestos que puntualmente 
pagamos? 
4.- ¿Qué soluciones tiene el 
Ayuntamiento para resolver 
casos como el expuesto? 

Carme i Francesc
Dos vecinos indignados
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Maria Barbal presenta a Rubí ‘Tàndem’, 
una novel·la sobre la maduresa vital i la felicitat

LARA LÓPEZ

La Carpa del Racó del Llibre va acollir 
dijous 17 de juny la presentació 
de ‘Tàndem’, la darrera obra de 
l’escriptora Maria Barbal. L’onzena 
novel·la de l’autora catalana presenta 
dos personatges en l’etapa vital de 
la maduresa, l’Armand i l’Elena, un 
home i una dona que intentaran 
desfer-se de tot allò que els té 
atrapats i recuperar l’espontaneïtat 
i l’alegria del present.

‘Tàndem’ ha rebut el Premi 
Josep Pla 2021, que ha coincidit 
amb el reconeixement de l’autora 
amb el Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes d’enguany. “Rebre el 
Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes ha estat una sorpresa 
majúscula”, va explicar Barbal.

La història està ubicada a la 
barriada de Sants a Barcelona des 

d’una mirada de barri, de proximitat 
i familiaritat. El llenguatge dels 
protagonistes és un català senzill 
i planer, més propi dels habitants 
de Barcelona, i molt diferent del 

vocabulari complex habitual a 
la comarca del Pallars Jussà que 
apareix en algunes novel·les de 
Barbal, escriptora nascuda a 
Tremp.

La fi lòloga i docent rubinenca 
Rocío Ávila, presentadora de l’acte, 
va explicar que l’obra literària de 
Maria Barbal compta amb diversos 
personatges vinculats al món de la 
docència, com és el cas de l’Elena, 
una exprofessora de parvulari. 
L’Elena s’acaba de jubilar i troba a 
faltar la seva feina, passar temps 
amb criatures i viure el seu món 
de fantasia i màgia. “La companyia 
dels infants de l’escola omplia el 
seu buit existencial”, en paraules 
de l’autora.

En canvi, l’Armand és un 
personatge que ja ha viscut 
gran part de la seva vida i les 
experiències viscudes li fan tenir 
una ac� tud clara i tranquil·la. Els 
dos protagonistes aprenen a viure 
plenament i amb una mentalitat 
oberta. Barbal assenyala que la 
relació d’entesa entre l’Armand i 

L’escriptora ha estat guardonada enguany amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes

L’obra, reconeguda 
amb el Premi Josep 
Pla 2021, se situa al 
barri de Sants

Impulsa: Amb el suport: 

l’Elena és fonamental: “Sense la 
comprensió no hi ha tàndem, si no 
entens l’altra persona, no pots anar 
conjuntament a la vida”.

D u ra n t  l a  p re s e n ta c i ó , 
exalumnes de l’Institut Duc de 
Montblanc van llegir al públic 
present fragments de diversos 
llibres de l’autora com el clàssic 
‘Pedra de Tartera’, ‘País ín� m’ o ‘Mel 
i metzines’. A més, l’acte va comptar 
amb la par� cipació del president 
d’Òmnium Rubí, Mar�  Pujol, qui 
va ressaltar la rellevància de l’obra 
de Maria Barbal en la cultura i la 
literatura catalana.

Barbal, durant la presentació de la novel·la a la Carpa del Racó del Llibre. / J. A. Montoya

Lluís Llach presenta ‘Escac al des� ’, 
més que una novel·la d’intriga
REDACCIÓ

L’artista i escriptor Lluís 
Llach va presentar dissabte 
passat a la Carpa del Racó 
del Llibre la seva la darrera 
novel·la, Escac al destí. 
L’autor va aprofundir en 
l’obra, una novel·la d’intriga 
ambientada en un regne 
medieval imaginari, on hi 
ha assassinats, conxorxes 
polí� ques i eclesiàs� ques, i 
nissagues maleïdes.

Llach, que va recordar 
com es va iniciar en el món 
de la literatura, va explicar 
que Escac al destí  és fruit de 
la seva voluntat de sor� r de 
la zona de confort, després 
de les seves tres primeres 
novel·les, ambientades en 
períodes actuals o molt 
recent. L’autor va revelar que 
a la novel·la ret homenatge a 
Occitània, “una cultura d’un 

país que fa 150 anys tenia 12 
milions d’occitanoparlants 
i que l’estat francès ha 
arrasat a la seva manera 
republicana i democrà� ca”. 
Un homenatge que es 
refl ecteix, per exemple, en 
els noms dels protagonistes 
de l’obra.

També va parlar sobre 

el paral·lelisme entre edat 
mitjana i la contemporània, 
en referència a la situació del 
ciutadà de peu que sobreviu 
als diferents poders: el 
de l’espasa o la creu, a 
l’edat mitjana, i als poders 
econòmics, estatals o dels 
mitjans de comunicació, en 
l’actualitat.

Una entranyable Pilarín Bayés
cap� va de nou el públic rubinenc
REDACCIÓ

La reconeguda il·lustradora 
Pilarín Bayés va visitar diven-
dres passat l’espai Lectors al 
Tren!, on des del passat mes 
de maig i fi ns al dia 30 es 
pot visitar una mostra de di-
buixos originals de l’ar� sta, 
cedida per l’editorial Medi-
terrània. Molts rubinencs i 
rubinenques es van apro-
par a la llibreria per poder 
veure i conversar amb la 
il·lustradora, que amb la 
seva generositat i simpa� a 
va atendre tothom en les 
dues sessions organitza-
des.

Durant la visita, Ba-
yés, referent del món de 
la il·lustració per a moltes 
generacions, va oferir una 
lliçó de professionalitat, 
compar� nt les seves tècni-
ques, mostrant com fa els 

Lluís Llach, amb la periodista Lídia Juste, conductora de l’acte, i Enric 
Pallarès, del Racó del Llibre. / J.A. Montoya

dibuixos i xerrant amb les 
il·lustradores i il·lustradors 

del Col·lec� u d’Il·lustradors 
de Rubicity (CIRC).

Bayés, durant la visita a Rubí. / J. A. Montoya



Guanyadors i membres del Gra, durant el lliurament dels premis del 
certamen. / Cedida
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lara lópez

24 artistes i grups del pano-
rama musical nacional van 
participar en l’edició anual 
de Los 40 Primavera Pop a 
Catalunya, la quarta edi-
ció que se celebra a Rubí. 
Enguany el macroconcert 
organitzat per l’emissora 
Los 40 Principales, en col·
laboració amb l’Ajuntament 
de Rubí, va estar marcat per 
un canvi d’escenari – de 
l’Escardívol a l’amfiteatre 
del Castell – i un canvi de 
format a concert de pa-
gament i amb aforament 
limitat, per tal d’adaptar·se 
a l’actual situació sanitària. 
El Primavera Pop 2021 va 
exhaurir les 1.342 entrades 
disponibles en menys de 5 
hores.

El concert que va aco-
miadar la primavera va 
arrencar a les 18 h amb 
l’actuació de l’egarenc Miki 
Núñez, qui va animar al 
públic assistent amb els 
seus temes Me vale, ‘Sin 
noticias de Gurb’ i ‘No m’ho 
esperava’. Entre els artis-
tes més aclamats van ser 
Ana Mena, que va actuar 
conjuntament amb Rocco 
Hunt, així com Álvaro Soler, 
Lola Índigo, Juan Magán, Nil 
Moliner, Dani Fernández i 
Omar Montes.

El santcugatenc Álvaro 
Soler es va mostrar molt il·
lusionat de tornar a actuar 
al Primavera Pop, presen-
tant el seu nou single ‘Ma-
gia’ i el conegut ‘La cintura’, 
en aquesta ocasió acompa-
nyat amb la seva banda i la 
seva germana Paula Soler. El 
cantant resident a Berlín va 

el Gra lliura els premis del 
concurs fotogràfic del camp
de golf de Can Sant Joan

Més de 1.300 persones gaudeixen del 
festival Los 40 Primavera Pop a Rubí

El Grup Fotogràfic el Gra ha lliurat els premis del concurs 
fotogràfic organitzat sobre el camp de golf de Can Sant Joan. 
El 16 de juny al vespre, Adriana Gómez, Enric Manobens i 
Rosa Pujol, guanyadors del certamen, van recollir el premi 
davant de l’Antiga Estació, seu de l’entitat. El premi del con-
curs és un val de 50 euros per dinar o sopar dues persones 
als restaurants L’Onze, L’Artesana i El Portalet. / DdR

ConCursos músiCa

El públic va gaudir del festival, tot i el temps inestable de dissabte. / L. López 

El cantant Álvaro Soler va presentar nou single al festival. / L.L.

els alumnes de 6è de l’escola 
pau Casals presenten el seu 
curt ‘Fins aviat, pau Casals’
El teatre municipal La Sala 
va ser l’escenari el 15 de 
juny de la projecció del 
curtmetratge que els alum-
nes de 6è de Primària de 
l’escola Pau Casals han 
realitzat durant aquest 
curs, titulat ‘Fins aviat, Pau 
Casals’. 

A més dels estudiants, 
també hi havia el regidor 
d’Educació, Víctor García, 
el director de la Filmoteca 
de Catalunya, Esteve Riam-
bau, la inspectora Maite 
Ferrer, la formadora del 
projecte Magnet i referent 
de la Filmoteca a l’escola, 
Júlia Betrián, i altres repre-

sentants de l’Ajuntament 
i del programa Aliances 
Magnet, a més de membres 
de l’Associació de Famílies 
d’Alumnes. 

La presentació va anar 
a càrrec d’Esteve Riambau 
i tot seguit es va projectar 
el curtmetratge realitzat 
pels alumnes de 6è i els 
trucatges de cinema rea-
litzats pels alumnes de 5è. 
El mateix dia a la tarda, les 
famílies dels alumnes de 6è 
van poder gaudir de l’estre-
na presencial, mentre que 
la resta de famílies de l’es-
cola van poder seguir l’acte 
de forma virtual. / DdR

lloar la valentia de promou-
re aquests esdeveniments 
musicals a Espanya després 
de la pandèmia, ja que a 
altres països com Itàlia o 
Alemanya encara no s’estan 
celebrant concerts.

Alguns dels artistes 
van repetir un any més al 

Primavera Pop de Rubí – 
Bombai, Marlon, Sweet 
California, Dani Fernández, 
Pol Granch, Ana Mena o els 
catalans Nil Moliner, Manel 
Navarro, Álvaro Soler i Juan 
Magán. 

El macroconcert també 
va comptar amb noves re-

velacions com Lérica, Nerea 
Rodríguez, Emlan, Sublimi-
nal, Belén Aguilera, Amber 
Figueroa, Joan Garrido, 
Marlena i Marc Seguí.

El punt final a la nit el va 
posar la cantant i ballarina 
Lola Índigo, (que ja havia 
aparegut col·laborant amb 
Belén Aguilera a La tirita) 
amb les seves espectaculars 
coreografies en un medley 
de les populars ‘4 besos’, 
‘Trendy’, ‘Santería’ i el nou 
single ‘Culo’. A més, l’excon-
cursant d’OT ha avançat uns 
segons d’una cançó del seu 
proper disc, ‘La niña de la 
escuela’.

La gala va ser presen-
tada per quatre locutors 
de Los 40 Catalunya: Adrià 
Ortega, Víctor de la Torre, 
Uri Mora i Adrià Soler. El Pri-
mavera Pop 2021 ha estat 
més solidari que mai, ja que 
la recaptació per la venda 
d’entrades s’ha destinat a 
la Creu Roja de Rubí. 

A L’ESTIU, TOTA PLANTA VIU
Estrenem horari d’estiu. A partir del 21 de juny, ens
trobaràs de dilluns a divendres al viver, de 9 a 14 h.
No serem al Mercat Municipal de Rubí fins al setembre.

TREBALLEM JUNTS PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL.
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L’escola d’idiomes  
celebra aquests dies amb els 
seus alumnes i les seves famílies 
tots els èxits aconseguits durant 
aquest curs que ha estat un repte 
per a tothom. Des de l’escola, la 
seva Directora, la Griselda Grau, 
vol donar les gràcies i felicitar a tot 
l’alumnat per la seva gran feina i el 
seu entusiasme:  

El curs s’acaba, però l’escola 

període d’inscripcions per als 

2021-2022 encara està obert.
ofereix 

opcions per a totes les edats 
amb 

. Per a nens i adolescents 
de 3 a 16 anys  
ofereix les : el seu 
esplai i campus en anglès.  
Les  es 
caracteritzen per combinar classes 
d’anglès de forma lúdica amb la 

Learn by doing, és a 

dir, els alumnes aprenen l’anglès 
experimentant amb receptes 
de cuina, tallers, cinema i teatre, 
música, manualitats i moltes més 

a les edats i nivells de cada grup. 
Els grups són molt reduïts per 
tal de potenciar al màxim la 
comunicació oral en tot moment, i 
les classes es fan durant la darrera 
setmana de juny, tot el juliol i de 
l’1 al 10 de setembre. Podeu optar 
per fer dies o setmanes soltes, o 
un pack de vàries setmanes. 
Pels que volen immersió 24 
hores en l’anglès, 
ofereix també el seu campus a 

internacionals als Pirineus. Els 
nens i joves que viatgin a Irlanda, 
ja poden vacunar-se contra la 
COVID-19, segons ha informat la 
Generalitat de Catalunya.
Per als adults 
ofereix cursos intensius de tots els 
idiomes (anglès, francès, alemany, 
rus, japonès, xinès, portuguès, 

italià, i català i castellà per a 

Cambridge University (FCE, CAE i 

hi ha l’exitós ORAL EXTENSION on 

En ocasió del seu 20è aniversari, 
l’escola d’idiomes ofereix 
descomptes especials per als 

2021-2022. Apunteu-vos trucant 
al 935860825 o enviant un 
WhatsApp al 635901918, on 
l’Úrsula o la Vanesa us atendran 
encantades, també els podeu 
visitar a l’escola central (Av. 

al web: 

 us desitja una molt 
bona Festa Major i un molt bon 

el 3 de setembre per a començar 

 www.britishhouse.es - info@britishhouse.es -       935860825        635901918 - Av. Barcelona 21, RUBÍ www.britishhouse.es - info@britishhouse.es -       935860825        635901918 - Av. Barcelona 21, RUBÍ

20 YE
AR

S

growing together!

Moltes felicitats alumnes i professors per aquest gran curs!

I gràcies a tots els rubinencs per la vostra confiança, 

molt bona Festa Major!

I LOVE 
HAVING FUN 
IN ENGLISH!

Durant els cinc dies de Festa de Sant Pere, hi haurà activitats per 
tots els públics. / Arxiu

REDACCIÓ

La Festa Major del 2021 
serà molt diferent de les 
habituals, amb l’obligació 
de reservar entrades per 
molts actes –algunes ja 
s’han esgotat–, amb afora-
ments i grups reduïts i amb 
algunes activitats mítiques 
que no es podran fer. Però 
aquestes variables no fa-
ran que la Festa de Sant 
Pere sigui menys festiva, 
perquè hi haurà molts con-
certs musicals, muntatges 
escènics, gegants, sarda-
nes, havaneres, dansa, 
raval de foc, circ, activitats 
infantils, proves esporti-
ves, exposicions i visites 
guiades.

L’alcaldessa de Rubí, 
Ana M. Martínez, va mos-
trar la seva satisfacció du-
rant la presentació de la 
programació de la Festa 
Major de Rubí: “És com 
una benvinguda a una 
nova etapa que d’alguna 
manera ens acosta a la 
normalitat. Sabíem des 
del principi que aquesta 
seria una edició especial, 
però creiem que conserva 
bona part de l’essència de 
Sant Pere”.

És cert que algunes 
activitats més esperades 
i populars no es podran 
fer, com per exemple les 
Gitanes al carrer, la Nit Gol-

REDACCIÓ

El pregó de la Festa Major 
2021 servirà per donar el 
tret de sortida a la festivitat 
de Sant Pere, però no només 
això. També serà un reconei-
xement a les directores i di-
rectors de les residències de 
gent gran, que han hagut de 
fer front a la pitjor crisi de la 
seva història per culpa de la 
pandèmia, especialment vi-
rulenta entre la gent gran. 

Per aquest motiu, el con-
sistori ha decidit que les 
persones que dirigeixen les 
residències locals siguin les 
pregoneres aquest 2021. 
Es tracta de Soledad Peña, 
directora gerent d’Amane-
cer, Lina Arranz, anterior 
directora d’Amanecer, Lluís 
Castro, dels Avets, Marisa 
Garcia, de la residència Rubí, 

fa a l’Escardívol, el Seguici 
de Festa Major, la jornada 
castellera o l’envelat a la 
plaça. Altres s’han hagut de 

Claudia Maria Garcia, del Cel 
de Rubí, i Gemma Cavaller, 
de Conxita Valls. També s’ha 
convidat la residència Sant 
Jaume, però ha excusat la 
seva absència. 

L’any passat, per Sant 

readaptar, per exemple el 
raval de foc que substitu-
eix el correfoc o les audi-
cions de sardanes, que no 
es podran ballar, per posar 
alguns exemples.

En qualsevol cas, la 
programació és prou atrac-
tiva i popular per a tornar 
a gaudir de la Festa Major 
de Sant Pere, especialment 
després dels darrers mesos 
de pandèmia, sense pràcti-
cament oci ni cultura.

Pere, ja es va convidar aquest 
col·lectiu a un acte tancat a 
l’Ajuntament com a mostra 
d’agraïment per la seva  fei-
na en els pitjors moments de 
la crisi sanitària provocada 
per la covid-19. 

Tot a punt per la Festa Major
2021, la festa del retrobament

Tret de sortida al pregó amb un homenatge 
als directors de les residències

L’any passat ja es va fer un acte d’homenatge als dirigents de les resi-
dències locals. / Ajuntament-Localpres
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Per assistir 
als diversos 

espectacles, cal  
reservar entrada 

i algunes ja 
estan esgotades



Dorian pujarà a l’escenari del Castell aquest divendres, primer dia de la Festa de Sant Pere. / Cedida

MARTA CABRERA

El cap de cartell del festival 
musical RRandom, el grup 
barceloní Dorian, actua 
aquest divendres a partir 
de les 20 h a l’am� teatre 
del Castell (20 €). Marc 
Gili, ens ha explicat com 
d’emocionant està sent el 
retrobament dels músics 
amb el públic.

-El 25 de juny toqueu a 
Rubí en un dels primers 
concerts que feu després 
de la pandèmia. Com heu 
viscut tots aquests mesos 
sense música en directe? 
-Amb una sensació molt 
estranya al cos. Com si ens 
haguessin extirpat una 
part de l’ànima. Crec que 
ningú, ni tan sols els mú-
sics, ens podíem imaginar 
la importància que té la 
música en directe per a la 
societat. 

-Com estan sent aquests 
concerts de retrobament 
amb el públic, amb molta 
menys gent als concerts, 
sense grans actes multi-
tudinaris? 
-Molt emocionants. Es-
tem fent concerts per unes 
1.800 o 2.000 persones, 
que és el màxim que es 
permet ara mateix, i estan 
sent nits molt potents. No 
et pots imaginar la força 
amb la qual està cantant la 
gent. Es mor de ganes de 
música en directe!

-Moltes persones s’han 
refugiat en la música, 
la literatura o el cinema 
per poder sobreviure 
mentalment al que ens 
ha passat el darrer any. 
La sensació era que just 
quan no es podia produir 
cultura, la necessitàvem 
més que mai. 
-En efecte, la bona cultura 
(les bones pel·lícules, els 
bons llibres o discs) ens 
aixopluga i ens ajuda a en-
tendre el món en què vivim 
i a conèixer una mica més 
la nostra pròpia interioritat. 
L’hem trobada a faltar!

-En el disc que vau publi-
car el 2018, el tema Justí-
cia Universal era apoca-
líptic. Fins i tot una mica 
visionari del què anava a 

passar. Tens aquesta sen-
sació, que estem a prop del 
� nal? 
-Sí, ho crec. La cançó parla 
sobre el fet que estem a prop 
del final i que ens trobem 
en el moment just en què 
hauríem de decidir si tirem 
endavant tal com anem i ens 
carreguem el 
projecte humà 
i el planeta o 
c a n v i e m  l e s 
e s t r u c t u r e s 
mentals, socials 
i polítiques en 
les quals estem 
submergits des del segle XX i 
construïm un futur més equi-
librat. En els propers deu anys 
ens jugarem, de� nitivament, 
el futur. 

-Algunes de les vostres can-
çons ja són autèntics hits de 
la música espanyola alter-
nativa, com per exemple La 
tormenta de arena. Com heu 
conviscut amb l’èxit? 
-L’èxit és aixecar-te cada matí 
i dedicar-te a fer el que més 

t’agrada. A partir d’aquí, tota 
la resta és una mena d’afegit, 
almenys per a nosaltres. És a 
dir, sempre hi haurà algú més 
conegut que tu i que omple 
recintes més grans que tu i 
que té més reproduccions a 
YouTube que tu. Per tant, tot 
és relatiu. Ara bé, som cons-

cients que 
el que hem 
aconseguit 
és una ano-
malia. Som 
un grup de 
música indie 
que toca a 

molts països i que té cançons 
que estan superant el pas del 
temps. No és poca cosa. 

-És cert, sou una banda in-
dependent i alternativa en-
mig d’una indústria musical 
en crisi. És difícil sobreviure 
i mantenir-se? 
-Sí. Les modes canvien cada 
dos anys i cada dos anys volen 
fer taula rasa amb tothom. 
Així funciona el turbocapita-
lisme aplicat a la indústria de 

la música. L’única manera 
de sobreviure a aquesta 
tendència voraç és fer bo-
nes cançons, bones lletres, 
tenir un so personal i man-
tenir-se autèntic. 

-Esteu preparant un nou 
disc que veurà la llum 
aviat. Com serà aquest 
nou treball? 
-Les lletres tindran una 
mirada més social i política, 
tot i que també parlarem 
de vivències personals. 
Musicalment serà un disc 
ple de sorpreses. Crec que 
sorprendrà positivament 
a la gent. 

-Com veus el futur de Do-
rian? Hi penses gaire?
-Mai em plantejo la meva 
vida a més de dos anys vis-
ta. Hi ha un proverbi xinès 
que diu: “Un viatge de mil 
kilòmetres comença amb 
un primer pas”. Aquesta 
� loso� a de vida és la clau 
de la longevitat de Dorian 
com a projecte. 

El concert de 
Dorian del 25 de 
juny és un dels 
més destacats

“La bona cultura ens aixopluga 
i ens ajuda a entendre el món”

La Sonrisa de Julia i el seu britpop 
dels 90 seran els teloners de Dorian

Imatge promocional de La Sonrisa de Julia. / Cedida

Per anar escalfant motors 
abans de Dorian, els teloners 
del concert seran el grup La 
Sonrisa de Julia, que pre-
sentarà el seu darrer disc, 
Maratón. Es tracta del sisè 
treball de la banda liderada 
per Marcos Casal Cao, que fa 
un parell d’anys van retornar 
a l’escenari després de més 
d’una dècada sense concerts. 
La Sonrisa de Julia és un 
grup que fa cançons entre el  
britpop dels 90 i el pop rock 
espanyol modern. 

Marbre
Granit

Silestone
Pedra natural 

i arti�cial

Mármoles 
Martínez
Peralta

Av. de la Llana, 63
(Polígon Industrial “La Llana”)

T. 93 697 20 95

Vidres plans, miralls, mampares de 
bany, vidrieres artístiques, persianes, 

mosquiteres, instal·lacions comercials.

Vidres plans, miralls, mampares de 
bany, vidrieres artístiques, persianes, 

mosquiteres, instal·lacions comercials.

Tels. 619 823 974 - 93 112 69 27
cristaleriamedina@hotmail.es
Carrer Bartrina, 9 local - 08191 RUBÍ

c/ Lluís Ribas, 6 (Esq. Bartrina)
Teléfono 93 699 93 51

Ya tenemos la nueva temporada 
Primavera - Verano

Si buscas calidad, precio y 

está la solución!
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Hija de la Luna oferirà un tribut a la mítica banda Mecano. / Cedida

REDACCIÓ

L’amfiteatre del Castell acolli-
rà dissabte 26 a partir de les 
20 h una nit de versions amb 
els grups Noche de la Luna i 
Versión Imposible, un espec-
tacle pel qual ja s’han esgo-
tat les entrades. El tribut a 
Mecano amb Hija de la Luna 
és un projecte de la cantant 
Robin Torres, que sorprén 
per la seva semblança física 
i vocal amb Ana Torroja, qui 
va ser la cantant de Mecano, 
un dels grups més destacats 
de la ‘movida madrileña’.

Després d’aquest espec-
tacle serà el torn del grup 
Versión Imposible, un clàssic 
de la Festa Major de Rubí i un 
dels concerts més esperats 
i gaudits pels rubinencs. Li-
derada per David Moreno, la 
banda oferirà el seu directe 
espectacular amb cançons 
de tots els temps que van 
des de Julio Iglesias fins a 
Shakira, passant per Camilo 
Sesto, Eros Ramazoti, Fito o 
Louis Armstrong. Moreno es-

tarà acompanyat per Albert 
Faz, Edu Palomares, Abel 
Jazz, Dani Katena i Claudia 
Steccato. Les entrades ja 
estan esgotades.

Per tancar el RRandom, 
Funambulista oferirà un con-
cert el 27 de juny a les 21 h 
al Castell. El cantautor Diego 
Cantero presentarà el seu 
darrer disc, El observatorio. 
Les entrades tenen un preu 
de 15 euros.

Les millors versions amb Hija 
de la Luna i Versión Imposible

Els Versión Imposible en una actuació a Rubí. / Arxiu (El Gra)

Nit de Revival: Los Sirex i 
ABBA, The New Experience
REDACCIÓ

El 1959, tres nois que vivien 
al voltant de la Gran Via de 
Barcelona van formar un 
conjunt per imitar els èxits 
del rocanrol que venia dels 
Estats Units sota el nom de 
Los Sirex. Moltes dècades 
després, el grup liderat per 
Santi Carulla tornarà a Rubí 
per Festa Major i pujarà a 
l’escenari per interpretar 
els seus mítics èxits, en una 
nova nit de revival.

Serà dissabte 26 de juny 
a partir de les 20 h a l’escola 
Pau Casals, en el marc del 

festival RRandom.
La popular banda com-

partirà concert amb ABBA, 
The New Experience, un 
dels millors projectes de 
tribut a la formació sueca. 
El grup interpreta les seves 
cançons amb la mateixa 
qualitat, elegància i màgia 
amb què els ABBA originals 
van conquerir, i ho seguei-
xen fent, les llistes d’èxit.

Les nits de revival de 
Festa Major sempre són un 
èxit i enguany ho tornarà 
a ser, ja que totes les re-
serves per assistir ja estan 
esgotades.

Los Sirex tornaran a la ciutat per Festa major. / Arxiu

FESTA MAJOR 2021



DIVENDRES 25 DE JUNY DE 2021

19 h Pregó de Festa Major
A càrrec de les directores de les resi-
dències de Rubí. Hi col·labora: Taula 
de Cultura Popular i Tradicional.
Pl. Pere Aguilera

De 19.30 a 23 h Artborètum
Espai de farcit de color, moda, cultu-
ra, disseny i zona de foodtrucks. Ac-
tuacions: il·lusionista Òscar Sanjuan i 
Mag Esparragow. Entrada lliure amb 
aforament limitat.
Parc del Castell

20 h La Sonrisa de Julia & Dorian
Festival RRandom. Accés: a partir de les 
19 h. Preu de l’entrada: 20 €. Reserva 
d’entrades a https://rubi.koobin.cat.
Parc del Castell

20.30 h Audició de sardanes
Amb la Cobla Jovenívola de Sabadell. 
Aforament limitat. Requereix entrada 
prèvia a https://rubi.koobin.cat. Accés: 
a partir de les 19.30 h. Hi col·labora: 
Foment de la Sardana de Rubí.
Jardins de la plaça Figueras

21 h La SoniK takes the city vol. III 
Amb els grups  Ketecalles i  Pep’s 
Show Boys. Entrades esgotades. Ac-
cés: a partir de les 20 h. Hi col·labora: 
Associació Juvenil Musical La SoniK. 
Entrades esgotades.
Escola Pau Casals

21.30 h Tabalada estàtica i raval 
infantil
A càrrec de Tronats del Tabal dels Dia-
bles de la Riera de Rubí i Rubeo Dia-
blorum. Entrades esgotades. Accés: 
a partir de les 20.30 h. Hi col·labora: 
Colla de Diables de la Riera Rubí.
Escola Montessori

22 h Blas Picón & Lluís Coloma 
Quartet
Entrades esgotades. Accés: a partir 
de les 21 h. Hi col·labora: Societat de 
Blues de Rubí.
Jardins de l’Ateneu

22.30 h Raval estàtic
A càrrec de la Colla de Diables de la 
Riera de Rubí, Colla de Diables de 
Rubí i Colla de Diables Rubeo Dia-

blorum. Entrades esgotades. Accés: a 
partir de les 20.30 h. Hi col·labora: Co-
lla de Diables de la Riera de Rubí, Colla 
de Diables de Rubí i Colla de Diables 
Rubeo Diablorum.
Escola Montessori

DISSABTE 26 DE JUNY DE 2021

8 h Open Internacional de Petanca 
Ciutat de Rubí
Accés amb aforament limitat. Hi 
col·labora: Club Unió Petanca Les To-
rres Rubí.
Estadi de petanca de Cova Solera

8 h Cursa de cotxes de radiocontrol 
a escala 1/10
Accés amb aforament limitat. Hi 
col·labora: Club Radiocontrol Rubí.
Circuit de radiocontrol de Cova So-
lera

9 h Torneig de pàdel de Festa Ma-
jor
Inscripcions a través del telèfon 
639 864 045 o bé 690 299 424. Hi 
col·labora: Club Sportenis Rubí.
Club Sportenis Rubí

9.30 h Milla de Festa Major 2021 i 
altres curses 
09.30 h Cursa de doble milla (3128 
metres) - 10 h Cursa d’¼ de milla (400 
metres)- 10.20 h Cursa de ½ milla (800 
metres)- 10.40 h Cursa de milla (1609 
metres). Més informació i inscripcions 
a www.uar.es.
Hi col·labora: Unió Atlètica Rubí. 
Estadi de Can Rosés

9.45h Torneig infantil d’escacs 
Torneig d’escacs Blitz en modalitat rà-
pida amb cinc minuts per jugador per 
� nalitzar la partida. Places limitades. 
Requereix inscripció prèvia a l’espai 
d’activitat. Hi col·labora: Associació 
d’Escacs Rubinenca.
Biblioteca Mestre Martí Tauler

11 h Visita guiada al Museu Etno-
grà� c Vallhonrat
Inscripcions a al telèfon 935 885 449 o 
del correu electrònic info@museuva-
llhonrat.com. Hi col·labora: Fundació 
Museu Etnogrà� c Vallhonrat.
Pl. Montserrat Roig

12.30 h Poyo Moya Trio feat Carla 
Sunday
Aforament limitat. Entrades esgota-
des. Accés: a partir de les 11.30 h. Hi 
col·labora: Societat de Blues de Rubí.
Jardins de l’Ateneu

De 12 a 23 h Artborètum
Espai de farcit de color, moda, cul-
tura, disseny i zona habilitada amb 
foodtrucks. Entrada lliure amb afora-
ment limitat. 
Parc del Castell

12.15 h Visita guiada al Museu Et-
nogrà� c Vallhonrat
Inscripcions a través del telèfon 935 
885 449 o del correu electrònic info@
museuvallhonrat.com. Hi col·labora: 
Fundació Museu Etnogrà� c Vallhon-
rat.
Pl. Montserrat Roig

13.30 h Joa Lwest a l’Artborètum
Entrada lliure amb aforament limitat.
Parc del Castell

16 h Campionat de frontenis per 
parelles a l’aire lliure
Places limitades. Requereix inscripció 
prèvia a l’espai d’activitat, que serà a 
l’aire lliure. Hi col·labora: Club Fronte-
nis Rubí.
Pista de frontenis de Ca n’Oriol

17.15 h Exhibició gimnàstica
Exhibició de gimnàstica femenina i 
masculina, que es realitzarà en dos 
torns (17.15h i 19.30h). Aforament 
limitat. Hi col·labora: Gimnàs Artístic 
Esportiu Rubí (GAER).
Pavelló de Can Rosés

18 h Casal Xou de la Gent Gran 
Espectacle musical. Aforament limi-
tat. Entrades esgotades. Accés: a par-
tir de les 17 h. Hi col·labora: Associació 
de Gent Gran de Rubí.
Teatre Municipal La Sala

18 h Stolpersteine, la història dels 
deportats rubinencs als camps de 
concentració nazi 
Visita guiada per les llambordes que 
reten homenatge als rubinencs que es 
van exiliar a França per la Guerra Civil. 
Durada aproximada: 2 hores. Places li-
mitades. Inscripció prèvia a través del 

correu info@rubiguiem.com. 
Punt de trobada: Pl. Pere Aguilera

19.30 h Oscar Sanjuan i Mag Espa-
rragow  a l’Artborètum
Espai de farcit de color, moda, cultura, 
disseny i uzona habilitada amb fo-
odtrucks. Actuacions: il·lusionista Òs-
car Sanjuan i Mag Esarragow. Entrada 
lliure amb aforament limitat. 
Parc del Castell

20 h Nit de revival amb Los Sírex & 
Abba, The New Experience
Festival RRandom. Entrades esgota-
des. Accés: a partir de les 19 h
Escola Pau Casals

20 h Hija de la Luna & Versión Im-
posible
Festival RRandom. Entrades esgota-
des. Accés: a partir de les 19 h.
Parc del Castell

21 h 35è Concurs de Colles Sarda-
nistes de Rubí
Prova del campionat territorial de 
comarques barcelonines a totes les 
categories. Aforament limitat. Re-
quereix entrada prèvia a https://rubi.
koobin.cat. Accés: a partir de les 20 h. 
Hi col·labora: Escola de Sardanes Flor 
de Neu.
Escola Montessori

22 h Barcelona Jazz Septet 
XX Jornades de Jazz Rubí. Entrades 
esgotades. Accés: a partir de les 21 h. 
Hi col·labora: Associació Jazz Rubí
Jardins de l’Ateneu

22.30 h Kasumay, de Cia. Circ LOS 
Cicle de Circ i Dansa Contemporà-
nia
A càrrec de Cia. Circ LOS. Entrades es-
gotades. Accés: a partir de les 21.30 
h.
El Celler

DIUMENGE 27 DE JUNY DE 2021

8 h Cursa de cotxes de radiocontrol 
a escala 1/10
Accés amb aforament limitat. Hi 
col·labora: Club Radiocontrol Rubí.
Circuit radiocontrol de Cova Solera

9 h Torneig de pàdel Festa Major
Inscripcions a través del telèfon 
639 864 045 o bé 690 299 424. Hi 
col·labora: Club Sportenis Rubí.
Club Sportenis Rubí

9.45 h Torneig infantil d’escacs 
Torneig d’escacs Blitz en modalitat rà-
pida amb cinc minuts per jugador per 
� nalitzar la partida. Places limitades. 
Requereix inscripció prèvia a l’espai 
d’activitat, que serà a l’aire lliure. Hi 
col·labora: Associació d’Escacs Rubi-
nenca.
Biblioteca Mestre Martí Tauler

10 h Torneig de bàsquet 3x3 dels 
jugadors i jugadores del CEB Sant 
Jordi
Hi col·labora: CEB Sant Jordi. 
Pista poliesportiva del Parc de la Pau 
i de la Natura

De 12 a 23 h Artborètum
Espai de farcit de color, moda, cultura, 
disseny i zona de foodtrucks. Entrada 
lliure amb aforament limitat. 
Parc del Castell

12 h Les tovalloletes no desapa-
reixen per art de màgia
Espectacle recomanat per a famílies 
amb infants. Aforament limitat. Re-
quereix entrada prèvia a https://rubi.
koobin.cat. Accés: a partir de les 11 h. 
Hi col·labora: AGBAR.
Teatre Municipal La Sala

12.30 h Marian Barahona Quartet 
XX Jornades de Jazz de Rubí. Afo-
rament limitat. Entrades esgota-
des. Accés: a partir de les 11.30 h. Hi 
col·labora: Associació Jazz Rubí. 
Jardins de l’Ateneu

13.30 h Sergi Estella a l’Espai Art-
borètum
Entrada lliure amb aforament limitat. 
Parc del Castell

16.30 h Torneig d’escacs Blitz en 
modalitat ràpida amb cinc minuts 
per jugador
Places limitades. Requereix inscripció 
prèvia a l’espai d’activitat, que serà a 
l’aire lliure. Hi col·labora: Associació 
d’Escacs Rubinenca.
Biblioteca Mestre Martí Tauler
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18 h El modernisme a Rubí 
Visita guiada pel patrimoni moder-
nista rubinenc de principis del segle 
XX. Requereix inscripció prèvia a tra-
vés del correu info@rubiguiem.com.  
Punt de trobada: Espai Expositiu 
Antiga Estació

18.30 h Mostra de dansa del ven-
tre
Aforament limitat. Requereix en-
trada prèvia a https://rubi.koobin.
cat. Accés: a partir de les 17.30 h. Hi 
col·labora: AAVV Districte 5 El Portal.
Escola Montessori

19 h Rubi Jove Expressa! 
Artistes joves locals mostren el seu 
talent creatiu. Actuació de Grandma’s 
funky dust (20h). Requereix entrada 
prèvia a https://rubi.koobin.cat. Ac-
cés: a partir de les 18 h.
Escola Pau Casals

19.30 h Roger Margarit a l’Espai 
Artborètum 
Accés lliure amb aforament limitat. 
Parc del Castell

20 h Concert líric amb la Cobla La 
Principal de la Bisbal
Aforament limitat. Requereix en-
trada prèvia a https://rubi.koobin.
cat. Accés: a partir de les 19 h. Hi 
col·labora: Foment de la Sardana de 
Rubí.
Teatre Municipal La Sala

20 h Mostra de músiques i danses 
tradicionals gallegues
Aforament limitat. Requereix entrada 
prèvia a https://rubi.koobin.cat. Ac-
cés: a partir de les 19 h. Hi col·labora: 
Irmandade Galega de Rubí. 
Escola Montessori

21 h Funambulista
Festival RRandom. Preu de l’entrada: 
15 €. Reserva d’entrades a https://
rubi.koobin.cat.
Parc del Castell

21 h Envelat a la fresca
Cançons de Festa Major. Entrades 
esgotades. Accés: a partir de les 20 h. 
Hi col·labora: Obrador Coral de Rubí. 

Entrades esgotades.
Jardins de l’Ateneu

22.30 h JazzWoman 
Aforament limitat. Requereix entra-
da prèvia a https://rubi.koobin.cat. 
Accés: a partir de les 21.30 h.
Escola Pau Casals

22.30 h Acrometria, de Cia. PsiRC 
Cicle de Circ i Dansa Contemporà-
nia. Entrades esgotades. Accés: a 
partir de les 21.30 h.
El Celler

DILLUNS 28 DtE JUNY DE 2021

12.30 h CBP Quartet
XX Jornades de Jazz de Rubí. Afora-
ment limitat. Requereix entrada prè-
via a https://rubi.koobin.cat. Accés: 
a partir de les 11.30 h. Hi col·labora: 
Associació Jazz Rubí. 
Jardins de l’Ateneu

18 h Petits grans arquitectes
Taller de construcció a gran esca-
la dirigit a públic infantil i familiar.  
Activitat recomanada per a famílies 
amb infants a partir de 6 anys. Re-
serva d’entrades a través del telèfon 
936 998 453 o del correu electrònic 
b.rubi.mmt@diba.cat.
Biblioteca Mestre Martí Tauler

18 h Stolpersteine, la història dels 
deportats rubinencs als camps de 
concentració nazi
Visita guiada per les llambordes que 
reten homenatge als onze rubinencs 
que es van exiliar a França després 
de la Guerra Civil. Places limitades. 
Requereix inscripció prèvia a través 
d’info@rubiguiem.com.
Punt de trobada: Pl. Pere Aguilera

19 h Audició de sardanes
Amb la Cobla La Principal del Llo-
bregat. Aforament limitat. Requereix 
inscripció prèvia a través del correu 
fomentdelasardanarubi@gmail.com 
Accés: a partir de les 18 h. Hi 
col·labora: Foment de la Sardana de 
Rubí.
Jardins de la plaça Figueras

De 18 a 23 h Espai Artborètum 
Espai de farcit de color, moda, cultu-

ra, disseny i  zona de foodtrucks. En-
trada lliure amb aforament limitat. 
Parc del Castell

19 h Big Chicken, de Xiula
Espectacle recomanat per a famí-
lies amb infants. Aforament limitat. 
Requereix entrada prèvia a https://
rubi.koobin.cat. Accés: a partir de les 
18 h.
Escola Montessori

19 h Els sis pilars d’una sana au-
toestima
Xerrada taller amb Eva Boix, tera-
peuta holística. Reserva d’entrades a 
través del telèfon 936 998 453 o del 
correu electrònic b.rubi.mmt@diba.
cat. Hi col·labora: Asociación de Mu-
jeres Creativas del Vallès.
Biblioteca  Mestre Martí Tauler

19 h Carlos, Benjamí & Héctor 
Show 
L’espectacle més trinqueru! Reserva 
d’entrades a https://rubi.koobin.cat. 
Accés: a partir de les 18 h.
Teatre Municipal La Sala

20 h Golconda a l’Espai Artborè-
tum 
Entrada lliure amb aforament limi-
tat. 
Parc del Castell

21 h Dia Internacional de l’Orgull 
LGTBI: Loca Comedy 
Espectacle de monòlegs amb molt 
d’humor. Aforament limitat. Reque-
reix entrada prèvia a https://rubi.ko-
obin.cat. Accés: a partir de les 20 h.
Escola Pau Casals

22 h Ballada de l’Esbart Dansaire 
de Rubí 
‘Quadres d’abans i d’ara. Aplec de no-
ves coreografies, petites recreacions 
i record d’antics treballs, per fer-ne 
memòria i reconeixement’. Preu: 4 
€. Reserva d’entrades a https://rubi.
koobin.cat. Accés: a partir de les 21 
h. Hi col·labora: Esbart Dansaire de 
Rubí.
Parc del Castell

22 h Muddy Wine feat David Gio-
celli & Tota 
Amb Anna Tutusaus: contrabaix; 

Jordi Ampurdanés: bateria; David 
Giorcelli: piano; Tota: harmònica; i 
Carles Pujante: guitarra i veu. Entra-
des esgotades Accés: a partir de les 
21 h. Hi col·labora: Societat de Blues 
de Rubí.
Jardins de l’Ateneu

22 h  Big Chicken, de Xiula
Espectacle recomanat per a famí-
lies amb infants Aforament limitat. 
Requereix entrada prèvia a https://
rubi.koobin.cat. Accés: a partir de les 
21 h.
Escola Montessori

22.30 h Shake, Shake, Shake, de 
Cia. PakiPaya 
Aforament limitat. Entrades esgota-
des. Accés: a partir de les 21.30 h.
El Celler

22.30 h Queralt Lahoz 
Dia Internacional del l’Orgull LGTBI. 
Aforament limitat. Requereix entra-
da prèvia a https://rubi.koobin.cat.
Accés: a partir de les 21.30 h.
Escola Pau Casals

 
DIMARTS 29 DE JUNY DE 2021

10 h Despertada i plantada de ge-
gants
Hi col·labora: Colla de Geganters de 
Rubí.
Pl. Pere Aguilera

11.30 h Missa solemne de Festa 
Major
Solemne celebració eucarística en 
honor de Sant Pere, presidida pel 
doctor Joaquim Meseguer García, 
rector de Sant Pere i arxipreste de 
Rubí. 
Església de Sant Pere

12.30 h AJR Jam Session
XX Jornades de Jazz de Rubí. Afora-
ment limitat. Requereix entrada prè-
via a https://rubi.koobin.cat. Accés: 
a partir de les 11.30 h. Hi col·labora: 
Associació Jazz Rubí. 
Jardins de l’Ateneu

13.30 h Trobada de Peres, Petres, 
Paules i Paus
Vine i fes-te la foto tradicional! Es-
criu-nos al correu museu@ajrubi.cat 

i participa!
Pl. Pere Aguilera

De 18 a 23 h Artborètum
Espai de farcit de color, moda, cultu-
ra, disseny i zona de foodtrucks. En-
trada lliure amb aforament limitat. 
Parc del Castell

18 h El modernisme a Rubí 
Visita guiada pel patrimoni moder-
nista rubinenc de principis del segle 
XX. Durada aproximada: 2 hores. Re-
quereix inscripció prèvia a través del 
correu info@rubiguiem.com. 
Punt de trobada: Antiga Estació

18.30 h Concert de sardanes i mú-
sica per a cobla
Amb la Cobla Ciutat de Girona. Re-
quereix inscripció prèvia al correu 
fomentdelasardanarubi@gmail.com. 
Hi col·labora: Foment de la Sardana 
de Rubí.
Església de Sant Pere

19.30 h L’hort de l’eriçona Airí
Amb Eva González. Espectacle reco-
manat per a famílies amb infants a 
partir de 4 anys. Reserva d’entrades 
a través del telèfon 936 998 453 o del 
correu electrònic b.rubi.mmt@diba.
cat.
Biblioteca Mestre Martí Tauler

20 h Paquito Blues Band 
Amb Marc Ruiz: veu i teclat; Pau Ruiz: 
guitarra; Carles Pérez: baix; i Iol Ca-
ses: bateria. Entrades esgotades. Hi 
col·labora: Societat de Blues de Rubí.
Jardins de l’Ateneu

20.30 h Andrea Mir a l’Espai Art-
borètum
Entrada lliure. Aforament limitat. 
Parc del Castell

20.30 h Músiques i arrels, amb Son 
de l’Havana 
Havaneres i cançó de taverna. Amb 
Son de l’Havana. Requereix entrada 
prèvia a https://rubi.koobin.cat. Ac-
cés: a partir de les 19.30 h.
Escola Pau Casals

23 h Piromusical
Es farà un espectacle de pirotècnia 
de cloenda reduït.
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L’espectacle inclourà, com no podia ser d’una altra manera, el Ball de Gitanes. / Arxiu (El Gra)

MARTA CABRERA

L’Esbart Dansaire de Rubí 
espera amb molta il·lusió 
poder tornar a representar 
el tradicional espectacle 
de dansa de la Festa Major, 
després que l’any passat es 
van haver de quedar a casa. 
I per fer-ho, han triat el mun-
tatge ‘Quadres d’abans i ara. 
Aplec de noves coreogra� es, 
petites recreacions i record 
d’antics treballs per fer-ne 
memòria i reconeixement’ 
que representaran el 28 de 
juny a les 22 h a l’am� teatre 
del Castell (4€). 

El programa inclou les 
danses tradicionals de la 
Muixeranga, Moviment per 
una sardana íntima, el Ball de 
Sant Farriol, L’hereu Riera, el 
Ballet de Déu, el Ball de Fai-
xes i les Gitanes de Rubí, que 
no podien faltar per a l’oca-
sió. Es tracta d’un programa 
de dansa clàssic i tradicional 
que l’Esbart Dansaire de 
Rubí ha pogut assajar pre-
sencialment durant un mes 
i mig. Abans d’això, el grup 

de ball ha hagut de fer tele 
assaig i per aquest motiu, 
en l’espectacle, en el qual 
podran ballar sense masca-
reta, també han preparat un 
petit recordatori a com s’ha 
hagut d’adaptar l’Esbart a la 
situació de distància social.

Durant tot l’any, l’entitat 
ha pogut continuar fent 
espectacles per diferents 
escenaris assajant de forma 
virtual, però des de la Festa 

Major del 2019, el grup no té 
una actuació a la ciutat.

Pel que fa a la celebració 
de les Gitanes al carrer, una 
de les activitats més espera-

des i populars de la Festa de 
Sant Pere, enguany no es po-
drà fer. L’Esbart no ha tingut 
temps per poder preparar els 
assajos per als grups que for-
men part d’aquesta activitat, 
ja que a l’abril no es podien 
fer activitats culturals pre-
sencials. Sí que està previst 
que l’Esbart Dansaire impulsi 
alguna mena d’activitat a les 
xarxes socials relacionades 
amb les Gitanes de Rubí.

Les Gitanes al 
carrer no es 

poden fer perquè 
no hi ha hagut 

temps per assajar

L’Esbart Dansaire presenta 
l’espectacle ‘Quadres d’abans i ara’

“Hem volgut oferir l’ambient 
festiu dels envelats de fa anys”
L’espectacle de l’Obrador 
Coral, que porta per títol 
‘Envelat a la fresca’, serà el 
27 de juny a les 21 h als jar-
dins de l’Ateneu. Conxita Al-
balate ens explica com han 
preparat l’espectacle, que ja 
ha esgotat les entrades.
-Com heu passat aquests 
darrers mesos sense sa-
ber si � nalment hi hauria 
o no la Festa Major?
-Després de Setmana Santa 
ja vam apostar seriosament 
per fer el concert, tot i no 
tenir con� rmat si hi hauria 
Festa Major o no.
-Com han estat els assa-
jos?
-Hem assajat tant com hem 
pogut, amb menys 
g e nt ,  a d a p t a nt 
l’horari durant el 
toc de queda, amb 
distàncies, contro-
lant els aforaments, 
temperatures, etc.
-Suposo que en 
teniu moltes ga-
nes.
-Tenim moltíssimes 
ganes, ens fa molta 
il·lusió, tot i que 
som més o menys 

la meitat del cor, ho hem 
preparat a consciència i 
volem oferir una festa.
-Com serà l’espectacle?
-Hem volgut re� ectir l’am-
bient festiu dels envelats de 
fa uns quants anys, perquè 
eren llocs on es tocava tota 
mena de música. Volem 
que sigui un concert alegre 
i despreocupat, la gent 
coneixerà les cançons i ens 
pot acompanyar, cantant, 
ballant, picant de mans. 
Hi haurà cançó catalana, 
havaneres, boleros, gòspel 
i comptem amb una banda 
molt canyera, una pianista 
fabulosa, un tenor solista i 
dues solistes de cor. / M.C.

Assaig de l’Obrador Coral. / Cedida

Especialistas en pollos, conejos a l’ast
y comidas prepadas desde 1995

C/ Monturiol, 19 Rubí
T. 93 697 31 03 · 93 588 76 06

www.rostisseriarubi.com

Servicio a domicilio y
o a través de GLOVO

¡Síguenos!
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Els Gegants, a més de formar part de la mostra, participaran en la missa en honor a 
Sant Pere, com és tradicional. / Marc Albert López Extremera

REDACCIÓ

El Celler acull durant aquesta Ma-
jor i � ns al 4 de juliol una mostra 
dedicada al Seguici Popular de 
la ciutat. L’exposició permet als 
visitants gaudir dels Gegants i 
gegantons de Rubí, juntament 
amb els capgrossos i de la resta de 
� gures festives de la ciutat, com 
ara el Bòjum de Les Anades d’Olla, 
l’Àliga de l’Esbart o les bèsties de 
les colles de Diables. 

A la mostra, hi col·laboren 
l’Associació Cultural Sant Galderic, 
l’Associació d’Arrel Dansa, l’Associ-
ació d’Animació Cultural del Carrer 
Sant Jaume, l’Associació d’Animació 
Les Anades d’Olla, els Castellers 
de Rubí, la Colla de Diables de la 
Riera, la Colla de Diables de Rubí, 
la Colla de Diables Rubeo Diablo-
rum, Colla dels Geganters de Rubí, 
la Colla Gegantera Escola Teresa 
Altet, L’Esbart Dansaire de Rubí, 
l’Escola de Sardanes Flor de Neu, 
el Foment de la Sardana de Rubí, 
Òmnium Cultural de Rubí i Societat 
Sant Antoni Abat.

Els Gegants de Rubí
D’altra banda, els gegants de Rubí, 
Roc i Paula, participaran dimarts 29 

El Celler acull una mostra dedicada 
al Seguici Popular de la ciutat

Diferents visites culturals guiades per 
conèixer la ciutat i la seva història
Una de les propostes de la Festa Major 2021 són diferents visites guiades 
de caràcter cultural i històric, per conèixer alguns aspectes del passat de 
la ciutat. Les visites són obertes a tothom, però cal inscripció prèvia.

  Divendres, 25 de juny de 2021 15FESTA MAJOR 2021

      Gràcies Rubí!       
Bona Festa Major!
#AmbTuHoFemPossible

- Visita guiada al Museu Etnogrà� c Vallhonrat
(Dissabte 26 de juny - 11 h - accés gratuït)
El Museu Vallhonrat és el testimoni de la història dels objectes que 
ens descriuen els costums i les tradicions de la ciutat. És una porta 
al coneixement del passat, amb més de 8.000 peces, totes elles 
exposades per temàtica i per col·leccions, al llarg de les sis sales de 
què disposa el museu. Hi ha una sisena sala dedicada a l’artista Pons 
Cirac, L’Àngel del vidre. Una visita obligada per conèixer la vida dels 
nostres avantpassats. 
Inscripcions: 93 588 54 59 o info@museuvallhonrat.com.

- Stolpersteine, la història dels deportats rubinencs als camps de 
concentració nazi
(Dissabte 26 de juny - 18 h - accés gratuït)
La visita proposa un recorregut per les llambordes que reten homenat-
ge als onze rubinencs que es van exiliar a França després de la Guerra 
Civil, sense saber que llavors començava el seu viatge cap a l’infern 
dels camps de concentració. L’horror de l’holocaust nazi també forma 
part de la història de Rubí. La durada és d’unes dues hores i el punt de 
trobada, la plaça Pere Aguilera. Inscripcions: info@rubiguiem.com.

- El modernisme a Rubí
(Diumenge 27 de juny i dimarts 29 - 18 h- accés gratuït)
La visita serà un recorregut pel patrimoni modernista rubinenc de 
principis del segle XX, promogut pels estiuejants de la burgesia 
barcelonina i pels indians que van fer fortuna a Amèrica. Des de les 
cases Ymbert i Xirinacs � ns a les torres Riba i Gajú, el modernisme 
rubinenc re� ecteix el passat bucòlic de Rubí. La durada és d’unes 
dues hores i el punt de trobada, l’Antiga Estació. Inscripcions: info@
rubiguiem.com.

de juny, dia de Sant Pere, a l’O� ci en 
honor al patró de la ciutat, oferint 
durant la missa el tradicional ball 
Moixeranga del Roc i la Paula. Du-
rant la celebració, també l’Esbart 
oferirà el Ball d’Homenatge. 

A més, si la situació sanitària 
ho permet, el mateix dia 29, la 
Colla de Geganters farà a les 10 h 

la despertada de Sant Pere, sortint 
des de l’Ajuntament, la plantada a 
la plaça Pere Aguilera i la ballada a 
plaça davant les autoritats. 

Posteriorment, es realitzarà 
l’anada a o� ci, a l’església, i sortint 
d’o� ci, es farà el ball de gegants. Tot 
plegat, si les restriccions sanitàries 
vigents ho fan possible. 
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REDACCIÓ

La plaça del Celler acollirà 
durant la Festa Major tres 
espectacles en el marc del 
Cicle de circ i dansa con-
temporània. La primera 
proposta arriba aquest dis-
sabte 26 de juny a les 22.30 

h. Es tracta de l’espectacle 
‘Kasumay’, a càrrec de la 
companyia Circ LOS, que 
trasllada als espectadors a 
un univers únic i particular, 
amb el circ com a vehicle 
idoni per explicar-nos la 
història de com tres perso-
natges aconseguiran per fi 
acceptar-se, comprendre 
que junts viuen millor i 
que, sobretot, amb humor 
podem superar qualsevol 
obstacle. ‘Kasumay’ és una 
paraula d’origen senegalès 
que significa ‘Hola, què 
tal?’, una forma perfecta 
per començar o reprendre 
una relació.

‘Acrometria’ és el nom 
del segon espectacle pro-
gramat,  que arribarà el 
diumenge 27 de juny a les 
22.30 h i és una proposta 
de la companyia PSiRC. El 
muntatge és un espectacle 
d’acrobàcies amb aparells, 
equilibrisme i perxa xine-
sa, una abraçada entre el 
risc físic i la ingenuïtat de 
l’ànima, pura geometria 
d’emocions.

El Cicle de circ i dansa 
contemporània torna al 
Celler amb tres propostes

L’espectacle del CasalXou ja és un clàssic de Festa Major. / Arxiu

El CasalXou, l’espectacle de 
la gent gran, arriba amb 
les entrades esgotades
REDACCIÓ

Com cada Festa Major, el 
grup del CasalXou de l’As-
sociació de la Gent Gran 
de Rubí tornarà a pujar a 
l’escenari per dur a terme el 
seu espectacle de playback. 

Un muntatge teatral en què 
el grup interpreta cançons 
de tots els temps amb el seu 
característic humor. 

La cita serà el 26 de juny 
al teatre municipal La Sala 
a les 18 h i les entrades ja 
estan esgotades.

La companyia Circ LOS posarà en escena l’espectacle ‘Kasumay’ aquest dissabte. / Cedida

FESTA MAJOR 2021

Finalment, la tercera 
proposta del Cicle de circ 
i  dansa contemporània 
serà el dilluns 28 de juny a 
les 22.30 h. ‘Shake, shake, 
shake’, de la companyia 
PakiPaya, és un espectacle 
burlesc de quadre aeri i 
pal xinès. Dos pals, una 
estructura de 6 metres d’alt 
i... Tony! A la recerca de la 
parella ideal, Tony Fumé 
escollirà una ‘pobra volun-
tària’ perquè faci realitat els 
seus deliris més estrafolaris. 
Quadrant aeri o pal xinès, 
tot és possible als braços 
del seductor Tony. Humor, 
complicitat, risc i emoció. 
Un espectacle sorprenent a 
ritme de música disco.

Tots tres espectacles 
són gratuïts, però l’afora-
ment és limitat per la qual 
cosa cal reserva prèvia a 
https://rubi.koobin.cat. Les 
entrades per l’espectacle 
‘Shake, shake, shake’ ja es-
tan exhaurides.

Es podrà accedir al re-
cinte a partir de les 21.30 
hores.
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La música local serà la protagonista 
a l’Espai Artobrètum

Sergi Estella serà un dels músics locals que actuaran a l’Artborè-
tum. / Ajuntament 

www.finquescolomer.com
Més de 75 anys d’experiència ens avalen

Av.Barcelona, 17, bxs.  
08191 - RubÍ (BCN)

Tel. 93 699 43 04  
fax. 93 699 22 43  

Pis ben conservat, està davant d’una plaça i té molt bones vistes, tot 
exterior, el menjador està comunicat amb la cuina, bany gran amb 
molt bona ventilació, té 2 habitacions, 3 balcons, terra de gres, 
finestres d’alumini, aire condicionat al menjador, els serveis donats 
d’alta, disposa de plaça d’aparcament i traster al mateix edifici. 

REF. 2936.

Qualificació energètica: Energia Kwh/m2/any(252)= lletra-G;  
Emissions KgrCo2/m2/any(42)= lletra-E.

PIS EN VENDAPIS EN VENDA

L´equip de Finques Colomer us desitja 
MOLT BONA FESTA MAJOR!! 

Es ven per 145.000 €
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‘Carlos, Benjamí & Héctor 
Show. L’espectacle més 
trinqueru!’. Aquest és el 
títol de la proposta escè-
nica que acollirà el teatre 
municipal La Sala dilluns 
28 a les 19 h. Es tracta d’un 
musical que ret homenat-
ge a La Trinca, el grup de 
música i espectacle català 
format per Josep Maria 
Mainat, Toni Cruz i Miquel 
Àngel Pascual.

La Trinca va ser un dels 
fenòmens musicals i esce-
nogrà� cs més populars de 
la dècada dels 70 i primers 
anys vuitanta, amb una 
original proposta artísti-
ca es basava en la crítica 
social i política sempre 

El talent musical rubinenc 
tindrà un escenari de refe-
rència dins la Festa Major 
al nou Espai Artborètum, 
ubicat al costat del Castell. 
Acollirà cada dia actua-
cions a càrrec d’artistes 
locals, l’únic servei de res-
tauració i d’un mercat de 
moda i gastronomia.

El dissabte 26 de juny, 
a les 13.30 h, hi actuarà el 
duo Joa Lwest, format pels 
rubinencs Marc Esteve i 
Ferran Cortés. Diumenge, 
també a les 13.30 h, pujarà 
a l’escenari el músic Sergi 
Estella, conegut pel seu 
doble vessant de multins-
trumentista en solitari i 
d’integrant del duo Empty 
Cage. El mateix dia a les 

La Sala acull dilluns 
un espectacle musical que 
ret homenatge a La Trinca

FESTA MAJOR 2021

amb humor i amb atrevides 
posades en escena.

L’espectacle, interpretat 
pel rubinenc Carlos Franga-
nillo, Benjamí Conesa i Héc-
tor Borland, va néixer fa onze 
anys arran de la participació 
de Conesa en el programa 
de TV3 Buscant La Trinca, 
on va conèixer Antonio del 
Valle i Òscar Monclús. Tots 
tres van crear un especta-
cle musical alegre i divertit 
amb cançons trinqueres i 
gags teatrals a través de les 
quals explicaven amb molt 
d’humor la seva experiència 
al programa de TV3.

Després de deu anys 
actuant arreu del territori, i 
després d’una pausa per cul-
pa de la pandèmia mundial, 
tornen als escenaris per fer 

19.30 h, hi actuarà el cantau-
tor Roger Margarit, conegut 
pels seus temes poètics i 
melancòlics.

El dilluns 28 de juny, a les 
20 h, serà el torn de la banda 
Golconda. Es tracta d’un grup 
creat el 2019 que es mou 
entre el folk i el rock, amb un 

gaudir als pobles d’aquest 
homenatge a La Trinca, en 
una nova etapa amb la in-
corporació de Franganillo i 
Borland, en substitució de 
Monclús i del Valle.

L’actor rubinenc Carlos 
Franganillo, il·lusionat per 
poder tornar a pujar a l’es-
cenari de La Sala, anima als 
rubinencs i rubinenques a 
assistir a la funció: “Segur 
que s’ho passen molt bé 
amb aquesta divertida 
aventura musical que els 
proposem”.

L’espectacle és gratuït, 
però l’aforament limitat, 
així que cal reservar en-
trada a través de la web 
https://rubi.koobin.cat. 
L’accés al teatre serà a 
partir de les 18 h.

enfocament eclèctic.
Finalment, el dimarts 

29 de juny a les 20.30 h, ac-
tuarà Andrea Mir, cantant, 
pianista i compositora, que 
va debutar el 2018 amb 
‘Arribes tard’, un treball 
marcat per l’estètica neo-
soul i l’R&B. / DdR

Un moment de la posada en escena del musical. / Cedida

REDACCIÓ



Avda. De l’Estatut, 41   www.toldosrubi.com  T.93 588 40 98       PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

· Instalación y reparación de todo tipo de toldos, persianas, mosquiteras,    
cortinas y aluminio.

· Especialistas en protección solar, más de 20 años en el sector.

· Automatizamos su toldo y persiana con las mejores marcas del mercado.

· Ya tenemos a su disposición las pérgolas Gibus, visítenos sin compromiso.

´

L’escola Flor de Neu tornarà a la competició amb el popular concurs de Festa Major. / Arxiu

REDACCIÓ

L’Escola de Sardanes Flor 
de Neu reprèn l’activitat 
de competicions després 
de més d’un any d’aturada 
per la irrupció de la pan-
dèmia. L’Escola organitza 
un any més la tradicional 
competició de colles sar-
danistes de Festa Major, 
que tindrà lloc dissabte 
26 de juny a partir de les 
21 hores.

Per tal de garantir que 
la competició se celebra 
en un lloc perimetrat, la 
cita abandona la seva 
tradicional ubicació, la 
rambla del Ferrocarril, per 
fer-se al pati del col·legi 
Maria Montessori. Les 10 
colles participants actua-
ran sempre en la mateixa 
posició i com a grups 
bombolla, sense barrejar-
se amb les altres. A més, hi 
haurà gel hidroalcohòlic 

per a tots els participants 
i els assistents al concurs, 
que prèviament s’hauran 
registrat.

Les colles participants 
són Petits Amunts i Crits, 
Amunts i Crits i Enèrgica, 
provinents de Terrassa; Tra-
pelles, Mirant el cel i Ressò, 
que són de Sabadell, i les 

colles rubinenques Petits, 
Brots i Galzeran. 

Serà un campionat de 
colles lliures, però vàlid 
pel campionat territorial 
de les comarques barce-
lonines.

Com sempre, la Cobla 
de Sabadell s’encarregarà 
de tocar les sardanes de 
lluïment, revessa i de ger-
manor.

Colles de Terrassa, 
Rubí i Sabadell 
participaran a 
la competició, 

que serà dissabte

Flor de Neu organitza el 35è Concurs 
de sardanes a l’escola Montessori

Les Jornades de Jazz de 
Rubí celebren 20 anys 
amb una edició especial
Les Jornades de Jazz de 
Rubí, organitzades per l’As-
sociació Jazz Rubí, celebren 
aquest any la seva vintena 
edició amb una progra-
mació especial. Així, s’han 
organitzat quatre concerts 
coincidint amb la Festa Ma-
jor i tres concerts més del 
17 al 19 de setembre. Tots 
tindran lloc a l’Ateneu. 

Les jornades van néixer 
fa vint anys amb l’objectiu 
de divulgar i apropar el 
jazz a la ciutadania i durant 
aquest temps ha portat a 
Rubí grans � gures nacional 
i internacionals d’aquest 
gènere musical. 

La primera part de les 
jornades, que es durà a 
terme durant la Festa Ma-
jor, arrencarà dissabte 26 a 
les 22 h amb l’actuació de 
Barcelona Jazz Septet, una 
formació de luxe, d’estil 
Swing i Mainstream, creada 
especialment per celebrar 
aquest vintè aniversari. Set 
dels músics més importants 

del panorama nacional 
actual que oferiran una 
actuació única. 

El segon concert serà 
diumenge 27 a les 12.30 h 
i anirà a càrrec de Marian 
Barahona Trio, que estaran 
acompanyats pel recone-
gut saxofonista Fredrik Ca-
riquist. Marian Barahona 
presentarà una selecció del 
seu darrer disc ‘Big Little 
Dream’. 

Dilluns també a l’hora 
del vermut serà el torn de 
Carlos Barraguer Quartet. 
Barraguer presentarà el 
seu últim projecte ‘Four 
elements’, una incursió en 
el jazz amb in� uències dels 
ritmes africans i del jazz 
contemporani. 

Finalment, dimarts 29 
a les 12.30 h, serà el mo-
ment de la Jam Session, on 
músics professionals i ama-
teurs compartiran escenari. 
Per participar, cal portar 
instrument i contactar amb 
l’organització.  / DdR

Audicions i concerts de sardanes per la Festa Gran
REDACCIÓ

El Foment de la Sardana ha 
dissenyat un variat progra-
ma d’audicions i concerts 
per la Festa Major, per tal 
que la ciutadania pugui 
gaudir de nou de les sarda-
nes. La primera audició serà 
aquest divendres 25 a les 
20.30 h a la plaça Figueras 
i anirà a càrrec de la Co-
bla Jovenívola de Sabadell. 
El programa inclourà una 
dotzena de temes com ara 
‘La dansa dels Gegants’ de 
Montserrat Pujolar o ‘Rubí’ 
de Francesc Mas i Ros.

La segona audició-con-
cert arribarà dilluns 28 a les 
19 h també a la plaça Fi-
gueras i estarà interpretada 
per la Cobla La Principal del 
Llobregat. El concert també 
comptarà amb dotze peces 
entre les quals hi ha ‘Bu� alo 
Bill’ de Josep Coll i Ligo-
ra, ‘Festa d’estiu’ d’Olivier 
Marquès i ‘Aires de Rubí’ de 
Jaume Bonaterra.

Ja dimarts 29 de juny, 
tindrà lloc el concert de sar-
danes i música per a cobla 
a l’església de Sant Pere. La 
interpretació anirà a càrrec 
de la Cobla Ciutat de Girona 

i, entre altres temes, es po-
dran sentir ‘Entre Constantí i 
Rubí’, de Joan Jordi Beumala, 
i ‘A Rubí de tot cor’, de Miquel 
Tudela. L’aforament per as-
sistir a aquestes audicions 

és limitat i cal reservar plaça 
a fomentdelasardanaderu-
bi@gmail.com o bé al 676 
722 381.

D’altra banda, diumenge 
27 de juny, el Foment de la 
Sardana ha organitzat un 
concert líric que oferirà la 
Cobla-Orquestra La Principal 
de La Bisbal. El concert serà 
a les 20 h al Teatre Municipal 
La Sala. L’aforament és limi-
tat i cal adquirir les entrades 
al web https://teatrelasa-
larubi.Koobin.cat. En tots 
els actes caldrà respectar 
les restriccions sanitàries 
vigents. 

La cobla Ciutat de Girona torna a 
Rubí per la festa. / Arxiu

Grans pianistes de blues, 
en concert a l’Ateneu
La Societat Blues Rubí ha 
dedicat les sessions de Festa 
Major al piano, així que grans 
pianistes de blues, com Lluís 
Coloma, actuaran aquests 
dies a l’Ateneu.  Les sessions 
arrencaran aquest divendres 
25 a les 22 h amb l’actuació 
de Lluís Coloma Quartet i 
Blas Picon. Coloma posseeix 
una llarga trajectòria com a 
músic i ha estat guardonat 
amb diversos premis com  
‘Artista BluesCat 2006’, millor 
artista de blues a Catalunya. 

Dissabte 26 a les 12.30 h 

serà el torn de Poyo Moya Trio 
i Carla Sunday. Poyo Moya ha 
acompanyat a � gures nacio-
nals i internacionals del Blues 
en els seus més de 20 anys de 
carrera.  Dilluns 28 de juny a 
les 22 h arribarà el concert de 
la banda rubinenca Muddy 
Wine, acompanyada per 
David Giorcelli i Tota. 

Els concerts � nalitzaran 
dimarts 29 a les 20 h, amb 
Paquito Blues Band. S’ha de 
reservar l’entrada, però en 
alguns espectacles ja estan 
esgotades. / DdR
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Quins campus hi ha pro-
gramats? 
Cada campus està dedicat 
a una temàtica concreta 
que pot tenir relació amb 
la programació de vide-
ojocs, el disseny web o la 
creació d’aplicacions per 
a mòbil, la robòtica i l’elec-
trònica, la programació a 
Minecraft, el modelatge i 
la impressió 3D, el hacking 
ètic, la intel·ligència artifici-
al, la realitat virtual, l’edició 
de vídeo…
Podeu consultar l’oferta 
de casals d’estiu accedint 
directament a la web del 
nostre centre, o contac-
tant-nos per telèfon i sol.
licitant una cita perquè t’ho 
expliquem personalment 
sense cap compromís!

En quines dates i ho-
res tindran lloc? Els Cam-
pus Tecnològics de Code-
learn tindran lloc del 30 de 
juny al 10 de setembre i 

Codelearn a Rubí: El futur és a les seves mans! 

Contacta’ns

codelearn
Escola de programació i robòtica

Llobateras, 68, Local 
08191 - Rubí

Tel.: 693.100.337 (WhatsApp disponible)
codelearn.cat/rubi

*Si portes aquest anunci quan vinguis a informar-te 
t’obsequiarem amb una petita sorpresa

Tornen els Campus Tecnològics per a nens, nenes i joves! 

Durant les vacances escolars organitzem campus i casals per a alumnes o per a 
famílies que volen destinar el temps lliure dels seus fills a una activitat força diferent 

Arriba el bon temps i ja podem començar a pensar en 
les vacances d’estiu, la qual cosa vol dir que tornen 
els Campus Tecnològics de Codelearn! Si tens entre 6 
anys i fins a 18 anys (o una mica més ) i t’apassiona la 
programació, la robòtica i la tecnologia en general, fes 
un cop d’ull al llistat de casals d’estiu que ofereix Co-
delearn Rubí i apunta’t al que més t’agradi. Als campus 
es tenen en compte les edats dels i les participants. 

Fixeu-vos-hi a la descripció al web o consulteu-nos 
directament.

Els campus es faran seguint les mesures de se-
guretat necessàries contra la COVID-19, la qual cosa 
inclou limitacions d’aforament, de manera que hi haurà 
poques places disponibles. 
No esperis més: apunta’t als Campus Tecnològics 
i vine a gaudir de l’estiu a Codelearn!

Codelearn és una escola de programació i robòtica que ofereix extraescolars 
per a nens, nenes i joves. A Rubí, l’escola està situada al centre del municipi, al 
carrer Llobateras 68, a tocar de la plaça Onze de setembre i a prop de l’estació 
de FGC.

Codelearn funciona de forma semipresencial. Els alumnes assisteixen al 
centre per resoldre dubtes, fer exercicis, interactuar i socialitzar amb companys 
i companyes, i practicar amb el professorat que li farà seguiment i contrast. La 
metodologia també promou poder treballar des de casa mantenint una comunicació 
fluïda amb el seu tutor o tutora a través de la plataforma. Es treballa de forma molt 
personalitzada, cada alumne aprèn al seu ritme i els continguts també s’adapten 
a les diferents edats. Els alumnes de Codelearn poden adquirir les certificacions 
de nivell A, B i C que acrediten els coneixements adquirits en l’àmbit laboral, si 
escau, en un futur.

Per a més informació es pot contactar amb el centre escrivint un correu elec-
trònic a l’adreça rubí@codelearn.cat o enviant Whatsapp o trucada al 693 100 
337.

No esperis més i vine a fer 
una sessió de prova completament 

gratuïta i sense compromís!

per a la majoria de cursos 
no és necessari disposar 
prèviament de coneixe-
ments de programació. 
Habitualment, els campus 
són setmanals en horari de 
matí, de 9h a 13h. 

També hi ha campus de 
durada més reduïda en 
horari de tarda, amb opció 
2 hores (de 17h a 19h) o 3 
hores (de 16h a 19h). Amb 
servei d’acollida gratuïta, 
consulta’ns les opcions.

Extraescolar de robòtica, programació 
i pensament computacional
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L’espectacle de foc serà al pati de l’escola Montessori. / Arxiu

El piromusical de la Festa 
Major no faltarà per tancar 
els cinc dies festiu amb un 
castell de focs acompanyat 
de forma musical a través 
de l’emissora municipal Rà-
dio Rubí. El 29 de juny a les 
23 h tindrà lloc l’espectacle 
pirotècnic, de format reduït, 
que presumiblement es farà 
a una zona propera a l’Es-
cardívol, però no es podrà 
accedir a l’espai i es recoma-
na seguir-ho des de prop de 
casa. / DdR

El foc dels diables tornarà a 
cremar, però sense correfoc

Havaneres per 
tancar Sant Pere
L’últim espectacle amb públic de la Festa 
Major serà el concert d’havaneres, el 29 de 
juny a les 20.30 h. Les havaneres van ser 
de les poques activitats que es van poder 
realitzar el 2020 per Sant Roc i aquesta 
vegada tindran lloc al pati del Pau Casals. 
Per assistir a l’espectacle ‘Músiques i Arrels’ 
del grup Son de l’Havana caldrà reservar 
l’entrada al portal rubi.koobin.cat. / DdR Per Sant Roc ja es van poder fer havaneres. / Arxiu 

Hi haurà castell 
de focs amb 
música a través 
de Ràdio Rubí

Les ganes de tornar a veure 
els diables rubinencs en ac-
ció ha fet que les entrades 
per la tabalada estàtica i el 
raval infantil i pel raval es-
tàtic s’hagin esgotat. Totes 
dues activitats són el 25 de 
juny a partir de les 21.30 h 
al pati de l’escola Montes-
sori i estan organitzades 
per Tronats del Tabal, en el 
cas de la tabalada estàtica i 
el raval infantil, i per la Colla 
de Diables de la Riera de 
Rubí, Rubeo Diablorum i els 
Diables de Rubí, pel que fa 
al raval estàtic, previst per 
les 22.30 h. / DdR

La pirotècnia no faltarà per Festa 
Major. / Arxiu (El Gra)

Carrer Méndez Núñez, 10 08191 Rubí
T. 93 699 01 35

agrorosell@telefonica.net

HORARI
De dilluns a divendres de 8 a 13.30 h 

i de 16.30 a 20 h
Dissabtes de 8 a 14 h

DRISTRIBUCIÓ A DOMICILI

c. Marconi, 1 (Plaça Progrés) 
info@vilaseguros.com
Teléfono 93 699 78 33

autos · hogar · vida 
salud · decesos 
comercio/pyme 

protección alquiler

NATURAL MATRIX
Peluquería y tienda eco

c/ Cal Gerrer, 8 RUBÍ  
T. 93 697 64 95 Cita previa

¡Síguenos en las redes sociales 
para enterarte de nuestras 

ofertas y promociones!
Además puedes pedir hora a través de:

                          @naturalmatrix

TIENDA PELUQUERÍA
PRODUCTOS PROFESIONALES

NATURALES | ORGÁNICOS | VEGANOS
Champús | Mask | Tintes| Tratamientos | Plancha

Oxigenadas | Decoloraciones | Secadores| 
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Si... desea personal...
para limpieza o para 

atender personas mayores

Llámenos al 699 356 464

ENVÍOS A DOMICILIO 
Por www.rapidicalent.com 

De martes a domingo de 11.30 a 15.30 h 
y de 19.30 a 22.30 h

C/ Plana de Can Bertran, 37 Rubi (BCN)
T. 93 678 07 19       622 833 137              Empanadas Argentinas Tango

MARTES

3x2 PARA RECOGER

Reparación y venta de todo 
tipo de equipos informáticos ¡Infórmate!

www.informaticarubi.com
C/ Àngel Guimerà, 4 - Rubí | 93 179 35 49 - 605 600 583

Emili Civit
Pg. de Pau Claris, 3 - 08191 Rubí - Barcelona

Tel. 93 697 53 27 - Mòbil: 669 367 135
tapissats@gmail.com

ASESORIA FICAL - CONTABLE
ASESORIA LABORAL
GRADUADO SOCIAL

EMPRENDEDORES / START-UP

C/ VICTOR CATALÀ S/N - 936 978 961
08191 RUBÍ

C/ CAL GERRER, 4 1º 3ª - 936 779 646
08191 RUBÍ

ESTAMOS EN LA ZONA DE LAS TORRES - JUNTO A LA RAMBLA DEL FERROCARRIL

La moto catalana: Història d’una 
indústria capdavantera 
Fins el 19 de setembre
Museu Municipal Castell (MMUC)
Horari especial de Festa Major: divendres 
25 de juny, d’11 a 14 h i de 16 a 20 h, i 
del 26 al 29 de juny d’11 a 14h i de 17 
a 20 h

Rafa Gascón. Realisme vs. bucolisme
Fins el 31 de juliol
Espai Exposi� u Aula Cultural
Horari especial de Festa Major: divendres 
25 de juny de 17 a 20 h, i del 26 al 29 de 
juny de 17 a 21 h

Màscares. Escultor Xavier Costa
Fins el 18 de juliol
Espai Exposi� u An� ga Estació 
Horari especial de Festa Major: divendres 
25 de juny d’11 a 14 h i de 17 a 20 h, i del 
26 al 29 de juny de 17 a 20 h.

El seguici al Celler. Mostra de les fi gures 
fes� ves del seguici.
Del 26 de juny al 4 de juliol
El Celler
Horari especial de Festa Major: del 26 al 
29 de juny de 10 a 14 h i de 18 a 24 h
Hi col·laboren: Assoc. Sant Galderic, 
Assoc. d’Arrel Dansa, Ass. d’Animació 
Cultural del Carrer Sant Jaume, Les 
Anades d’Olla, Castellers de Rubí, Colla 
de Diables de la Riera, Colla de Diables de 
Rubí, Colla de Diables Rubeo Diablorum, 
Colla de Geganters de Rubí, Colla 
Gegantera Escola Teresa Altet, Esbart 
Dansaire de Rubí, Escola de Sardanes Flor 

de Neu, Foment de la Sardana, Òmnium 
Cultural i Societat Sant Antoni Abat.

Foto Viva 2021
Del 26 al 29 de juny
Punt d’Informació de la plaça Doctor 
Pearson 
Hi col·labora: Grup Fotogràfi c El Gra

Natures mortes i imaginàries
Exposició de dibuix i pintura de Miquel 
Mas
Del 24 al 29 de juny, i 3 i 4 de juliol
Espai d’Art La Claraboia
Horaris: 25, 26 i 28 de juny de 19 a 21 h, 
27 i 29 de juny, 3 i 4 de juliol, de 12 a 14 
h i de 19 a 21 h

Exposició Foto Viva 1979-2015
Del 25 de juny al 15 de juliol
Biblioteca Municipal Mestre Martí 
Tauler
Horaris especials de Festa Major: 25 de 
juny, de 10 a 15 h, 28 i 29 de juny, de 
15.30 a 20.30 h
Hi col·labora: Grup Fotogràfi c el Gra

El silenci
Interpretacions del grup d’Espai d’Art 
del Servei de Rehabilitació Comunitària 
de Rubí.
Fins el 30 de juliol
Biblioteca Municipal Mestre Martí 
Tauler
Horaris especials de Festa Major: 25 de 
juny, de 10 a 15 h, 28 i 29 de juny, de 
15.30 a 20.30 h

EXPOSICIONS DE 
RUBÍ

FUTBOL | CLUB

L’estadi municipal de Can 
Fatjó va acollir un partit 
amistós de futbol entre 
l’Olímpic de Can Fatjó i la 
preselecció marroquina de 
Catalunya de futbol amb 
un doble vessant, espor� va 
i social. 

En l’apartat esportiu, 
es va viure un bon partit 
de futbol amb sis gols i un 
empat a tres. Hi va haver 
bon futbol, esportivitat i 

REDACCIÓ

El Prebenjamí A, el Benjamí 
B i l’Infan� l D, recentment 
ascendit a Primera, disputa-
ran el 26 i 27 de juny el Tor-
neig Costa Brava, a Lloret de 
Mar, organitzat pel Villarreal 
CF. El president de l’en� tat, 
Josep Alcalà, considera la 
par� cipació dels tres equips 
al torneig “un premi de fi nal 
de temporada”.

Ha estat una invitació 
d’úl� ma hora i de sorpresa, 
però al club estan molt sa� s-
fets de poder par� cipar en 
el torneig. El Prebenjamí A 
s’haurà d’enfrontar a rivals 
com el Villarreal CF, el RCD 
Espanyol o el CE Mercan-
� l, mentre que el Benjamí 
es veurà les cares amb la 

Amistós entre l’Olímpic i la preselecció
marroquina masculina de Catalunya

Tres equips base de la UE Rubí par� cipen 
en el Torneig Costa Girona

gols, el nivell va ser bo, 
amb ritme i fl uïdesa amb la 
pilota. Durant els 90 minuts, 
sempre va anar per davant 
el conjunt marroquí i a la 
mitja part el resultat era 
d’1-2. A la segona meitat, 
el ritme de joc va con� nuar 
de forma similar fins al 
defi ni� u 3-3.

Pel que fa a l’aspecte 
social, cal destacar que la 
preselecció és un projecte 

Damm, el RCD Espanyol, el 
Valencia CF, la Reial Societat 
o el Girona FC, entre altres. 
Pel que fa a la categoria 
infan� l, els de la UE Rubí 
s’hauran d’enfrontar a al-
guns dels equips que fa uns 
dies estaven compe� nt a la 
Lliga Promises.

Fitxatges de primer 
equip

La UE Rubí ha fet pública 
la incorporació de diversos 
jugadors a la plantilla del 
primer equip. Edgar Álvaro 
arriba procedent del Saba-
dell Nord i signa per una 
temporada, mentre que 
Maikel Stalin aterra al club 
provinent del Martorell, 
també per una temporada. 

A més, el club ha tancat 
les renovacions per una 

de Charaf Eddine, que té més 
d’una dècada d’experiència 
en el món del futbol i que 
és l’entrenador de l’equip, a 
Terrassa. El projecte també 
compta amb un equip 
femení, on es treballen els 
valors i la unió que transmet 
el futbol. El par� t, a més de 
tenir una bona acollida per 
part del públic, va comptar 
amb la presència del cònsol 
marroquí. / J. Verde

temporada dels jugadors 
Iván Méndez, Iván Caballero 
i Albert Villegas. 

En relació a l’organigra-
ma de l’entitat esportiva, 
Alejandro Durán serà el nou 
coordinador i Javi Rodríguez 
i David Ódena seguiran sent 
els nous coordinadors del 
futbol base.

D’altra banda, la UE Rubí 
ha fet pública la seva volun-
tat de tornar a impulsar el 
futbol femení a l’en� tat, que 
havia estat present al club, 
però ja no tenien equip fe-
mení des de fa anys. 

Per úl� m, l’en� tat espor-
� va ha estrenat una nova 
pàgina web: uerubi1912.
com i ha posat en marxa un 
canal de Youtube des d’on el 
Rubí publicarà vídeos.

FUTBOL | AMISTÓS

www.diariderubi.com



Divendres, 25 de juny de 2021ESPORTS 23

Aragón, durant una carrera. / Cedida

Club Balmes-Rubí, Carretera de Terrassa 55, local bajo B 
Tel. 696 579 909 / 639 358 487

     LLÁMENOS SIN COMPROMISO Y LE DAREMOS LA MEJOR SOLUCIÓN.

PIDA UNA VISITA SIN COMPROMISO, TELF. 93 588 40 08  
C/ VALLESPIR, Nº 19, 2ª PLANTA, 08173 SANT CUGAT DEL VALLÉS,   

    ARKING GRATUITO PARA CLIENTES EN EL MISMO EDIFICIO

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

P

ATLETISME | CAMPIONAT D’ESPANYA MÀSTER

REDACCIÓ

El corredor de la Unió At-
lè� ca Rubí (UAR) Francisco 
Aragón ha aconseguit batre 
el rècord europeu en la ca-
tegoria M65 en la distància 
de 2.000 m obstacles. Ara-
gón va aconseguir aquesta 
marca al LVI Campionat 
d’Espanya Màster d’aire 
lliure, que es va celebrar a 
Màlaga, i li va servir a més 
per penjar-se la medalla 
d’or. El temps del rècord va 
ser de 7:10.25, vuit segons 
millor que l’antic rècord, 
que tenia el britànic Rob 
Roberton amb una marca 
de 7:18.10.

D’altra banda, l’atleta 
David Jiménez va par� cipar 
en els 200 m llisos del Cam-
pionat d’Espanya de Nerja, 
també a Màlaga. Va sor� r 
en la tercera sèrie a la prèvia 
i es va classifi car en la se-
gona posició amb un temps 
de 21.41, la quarta millor 

Els triatletes del Club Nata-
ció Rubí (CNR) Ricard Valen-
zuela, Federico Haba i Víctor 
Chaparro van par� cipar en 
la X Cursa del foc d’Olesa 
de Montserrat. Valenzuela i 
Haba van quedar primers en 
les seves respec� ves catego-
ries i 16è i 20è en la general, 
respec� vament. 

D’altra banda, la triatleta 
del CN Rubí Andrea Romero 
va par� cipar en el I Aquatló 
Absolut CNB, organ� zat pel 
CN Barcelona. La rubinenca 
va quedar en cinquena posi-
ció en la categoria absoluta i 
en 13è lloc a la general. 

Campionats de Catalunya
Els diferents equips de wa-
terpolo de natació han co-
mençat la seva par� cipació 
en els Campionats de Cata-
lunya. El Cadet Masculí, el 
Benjamí i l’Aleví de water-
polo ja han aconseguit la 
classifi cació. Els campionats 
s’estan disputant en diverses 
instal·lacions de Barcelona. 
Pel que fa a la natació, els in-
fan� ls Hèctor Ramos i Yago 
Verdú s’han classifi cat per 
disputar el Campionat de 
Catalunya, que se celebrarà 
a Tarragona entre l’1 i el 4 
de juliol. / CNR

Francisco Aragón bat el rècord d’Europa 
en 2.000 m obstacles en M65

L’Aleví A de la Penya Blaugrana
Ramon Llorens, campió de lliga

Ricard Valenzuela i Fede Haba
guanyen a la Cursa del foc d’Olesa en 
les seves respec� ves categories

La rubinenca Claudia
Aguado es proclama
campiona de Catalunya
REDACCIÓ

El pavelló de La Llana va 
acollir aquest passat cap 
de setmana el Campio-
nat de Catalunya de pati-
natge artístic, organitzat 
conjuntament pel Club de 
Pa� natge Ar� s� c de Rubí i 
l’Ajuntament de la ciutat. La 

L’equip Aleví A de la Penya 
Blaugrana Ramon Llorens 
ha aixecat el � tol de cam-
pió de lliga al grup 54 de 
Tercera Divisió. L’Aleví A ha 
estat el més regular de tota 
la temporada, guanyant 12 
dels 13 partits disputats, 
amb 75 gols a favor i només 

16 en contra. A més, el 
campionat de lliga suposa 
que la temporada que ve 
l’Aleví compe� rà a Segona 
Divisió. 

També el Benjamí va 
aconseguir la setmana pas-
sada la lliga i l’ascens a Sego-
na.  / Penya Blaugrana

marca. En la fi nal, Jiménez 
va quedar en sisena posició 
amb un temps de 21.71.

Hugo García, doble 
subcampió de Catalunya
L’Estadi Serrahima de Barce-
lona va acollir el Campionat 
de Catalunya Sub-20, en el 
qual l’atleta Hugo Garcia 
va pujar dues vegades al 
podi. La primera com a 
subcampió de Catalunya en 
llançament de disc amb una 
marca de 39.50 m i la sego-
na també com a subcampió, 
en aquest cas de llançament 
de pes, amb una distància 
de 12.88 m.

Per últim, la Unió At-
lè� ca Rubí també va estar 
present en la prèvia del 
Campionat de Catalunya 
Sub-16, que es va disputar 
a Ascó. Ivan García i Aket-
za Sumell s’han classifi cat 
directament per la fi nal del 
Campionat de Catalunya en 
salt de llargada i d’alçada, 

respec� vament. També van 
par� cipar en la prova Ferran 
Soler, Adrián Macias, Mar�  

Ardèvol, Alba Rodríguez, 
Paula Haba, Estefany Ba i 
Gemma Velázquez. 

rubinenca Claudia Aguado, 
que forma part del Club de 
Pa� natge Ripollet, va acon-
seguir el � tol en la categoria 
júnior amb 140,37 punts. En 
segon lloc es va classifi car 
Anouk Vizcarro, del Club 
Pa�  Aldea, i en tercer lloc 
Aina Lafuente, també del 
club de Ripollet.

PATINATGE ARTÍSTIC | CAMPIONAT DE CATALUNYA

TRIATLÓ | PROVA

FUTBOL | BASE

Aguado, durant una compe� ció. / Cedida

L’equip de l’Aleví A. / Cedida
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