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Pere, que arrencarà el 28 de juny i s’allargarà fi ns al 3 de juliol
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Más de 20 años con vosotros
· Tramitamos su hipoteca 
· Correduria de seguros

¡Comprar o vender tu piso 
tiene PREMIO!

Un fin de semana 
de relax o aventura 

¡Sin sorteos! Edició Especial perquè coneguis tots els detalls de la Festa gran de la ciutat      > Pàg. 15-38<

Torna la 

FESTA MAJOR    2022
Del 25 de juny al 

3 de juliol
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DIARI DE RUBÍ
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valoración completa de sus resultados 
y las recomendaciones pertinentes. 

- ¿Qué destacarían de todos estos años?
- Pues que seguimos trabajando con 
la mismas ganas, fuerza y alegría que 
siempre. Y la satisfacción de nuestros 
clientes, que con tantos años llegan a 
ser amigos más que clientes. El saber 
que cada día es un reto, un desafío, 
pues hay más competencia. Pero gra-
cias a los rubinenses, lo que empezó 
siendo una pequeña empresa familiar 
formada por mi esposo Antonio y 
por mí, Dolores, fue creciendo hasta 
convertirse en esta gran empresa que 
tenemos hoy, con un gran equipo lide-
rado por grandes personas y clientes 
fieles que nos han acompañado día a 
día. Por eso queremos dar a todos las 
gracias por vuestro apoyo.  

- Casi 45 años desde que Óptica San 
Antonio abrió sus puertas en Rubí. 
¿Cómo han sido estos años?
- Óptica San Antonio nació para cuidar 
de la visión de nuestros pacientes, ofre-
ciéndoles soluciones para mejorar su 
agudeza visual. Nuestra evolución en 
estos 44 años de trabajo ha sido muy 
positiva. Hemos crecido y ganado mu-
cha experiencia en varios sentidos, en el 
profesional y en el trato al cliente. Esto 
nos hace ser más eficaces en el servicio 
que damos a nuestros pacientes. Y es 
que nuestro objetivo siempre es la sa-
tisfacción del paciente/cliente. Además, 
somos muy rigurosos en los plazos de 
entrega y calidad del producto.

En cuanto al centro de audio, hemos 
sido pioneros en Rubí en el sector de 
la audiología, ya que fuimos el primer 
centro auditivo que abrió en la ciudad. 
Contamos con el equipo más prepara-
do y profesional para ofrecer el mejor 
servicio, proporcionando los mejores 
productos y los más adecuados para 
solventar cualquier problema de salud 
auditiva.

- ¿Cómo ha cambiado el centro? 
-Nuestras instalaciones han ido mejoran-
do y adaptándose. En el 2019, realizamos 
la primera reforma en la zona auditiva 
para mejorar la atención al cliente. Y en 
el 2021 se realizó una reforma integral 
del centro óptico. Con esta, el centro se 
dotó de unas instalaciones dignas para 
otros 40 años más de servicio al cliente, 
igual o más exquisito que el de hasta 
ahora, pero con más comodidades, 
más luz, más producto para mostrar y 
espacios para una atención más privada.

- ¿Quién forma parte del equipo 
profesional?
- Tenemos un gran equipo, con muchos 
años de experiencia. En la zona visual 
contamos con el optometrista Germán 
Sánchez, que se incorporó al centre en 
el año 1999. Para nosotros es importan-

te que nuestros pacientes tengan una 
persona de referencia para su tranqui-
lidad en cada revisión. 

Al mando de la tienda se encuentra 
Esther Beas, que también está con 
nosotros desde 1999 y que ofrece un 
trato exquisito al cliente, buscando su 
satisfacción constantemente.

Y en la zona auditiva, contamos con 
el audioprotesista Antonio Carrión, que 
lleva con nosotros desde 1993, que se 

caracteriza por su buen trabajo y pro-
fesionalidad y que ha conocido a varias 
generaciones de pacientes también. 

- ¿Qué les diferencia de otros centros? 
- Somos líderes en atención primaria 
visual, ya que ofrecemos un servicio 
integral, es decir, no nos limitamos a 
hacer unas gafas, sino que damos una 
atención completa a la salud visual del 
paciente. Además, somos centro de 
referencia en adaptación de lentes de 
contacto, sobre todo lentes especiales, 
trabajamos la baja visión y somos espe-
cialistas en visión optométrica infantil y 
geriátrica. Por otra parte, contamos con 
taller propio y esto es muy importante 
pues nos posibilita ser más ágiles para 
los encargos, las fechas de entrega pue-
den llegar a ser inmediatas. 

En Audición, ofrecemos un servicio 
de atención personal al paciente, que 
junto con un test único que se le realiza 
al paciente que incluye todas las prue-
bas necesarias para evaluar el estado 
de su audición, nos permite ofrecer 
una solución adaptada totalmente a las 
necesidades paciente. Finalizada esta 
visita, se le entrega un informe con la 

San Antonio, más de 40 años cuidando de
la salud visual y auditiva de los rubinenses

“Es un centro líder en 
atención primaria visual, 
un centro de referencia 
en la adaptación de len-
tes de contacto y somos 

especialistas en visión 
optométrica infanil 

y geriátrica”

Óptica San Antonio
C. Rafael Casanova, 11 - 13 Rubí
 Centro visual     
93 699 23 12 

Centro auditivo 
93 699 84 24

Optometrista: Germán Sánchez

Audiopretesista: Antonio Carrión

Gerencia / Taller: Marcos Pino

Atención al cliente: Esher Beas

Administración: Abigail Cortés



Dijous, 23 de juny de 2022POLÍTICA 3

ERC demana tancar l’abocador de Can Canyadell al 
Ple i el govern anuncia un estudi jurídic independent
MARTA CABRERA

El Ple del mes de juny, ce-
lebrat dimarts a la tarda, va 
tenir com a protagonista, 
entre altres qüestions, el 
conflicte que hi ha entre 
Esquerra Republicana, prin-
cipal grup de l’oposició, i el 
govern de la ciutat, format 
pel PSC i En Comú Podem, 
sobre el funcionament de 
l’abocador de terres i runes 
de Can Canyadell.

Fa uns dies Esquerra va 
alertar que la llicència que té 
Puigfel per entrar terra i runa 
en aquesta finca està caduca-
da i que, a més, ha superat 
més del doble de la capacitat 
autoritzada inicialment. Di-
marts, la formació republica-
na va portar la qüestió al Ple 
per demanar que es tanqui 
l’abocador, una proposta que 
va rebre el suport de la resta 
de grups de l’oposició, però 
que no va prosperar perquè 
tant socialistes com comuns 
hi van votar en contra.

El regidor socialista Ra-
fael Güeto va insistir que “la 
llicència és vigent”, tal com 

MAGNIFIC PIS 
REFORMAT

VENDA
145.000 �

Situat a la Plaça 
Neus Català. Sup. 78 m2. 

De 3 hab. (2 dobles). 
Terres de parquet. 

Al costat d'estació FGC. 
Per entrar a viure.

Ref. 12834/D

93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es

Can Canyadell. Segons Güe-
to, aquest document podria 
estar llest en les pròximes 
setmanes i es presentarà a 
la Taula d’Abocadors.

Els dubtes que hi ha so-
bre la taula són presumible-
ment si la llicència és o no 
vigent i perquè l’Ajuntament 
encara no ha contestat la 
sol·licitud d’ampliació que 

ha demanat un “dictamen 
jurídic independent” per 
resoldre alguns dels dubtes 
que envolten l’abocador de 

Esquerra diu que l’empresa que gestiona Can Canyadell ha abocat el doble dels residus autoritzats. / Arxiu

va fer l’empresa el 2017 per 
demanar permís per abocar 
el doble de residus argumen-
tant un error en el càlcul de 
la finca.

“Qui es farà responsable 
d’aquest desgavell durant 
tots aquests anys? On ha 
estat l’Ajuntament des del 
2014? Són vostès qui havien 
de fer el control i defensar els 
interessos dels rubinencs”, 
aquests van ser alguns dels 
retrets del portaveu d’ERC, 
Xavier Corbera, a qui les ex-
plicacions del govern no van 
convèncer.

La resta de grups de 
l’oposició també van criticar 
el govern i fins i tot van de-
manar a Esquerra que, si es 
demostra que l’executiu ha 
comès una negligència, por-
tin el cas als tribunals. “És tot 
molt estrany, com tot el que 
té a veure amb les activitats 
vinculades als abocadors a 
Rubí. Fa la sensació que hi 
ha hagut una deixadesa de 
funcions i podria transcendir 
a responsabilitats penals”, va 
expressar el regidor de Veïns 
per Rubí, Toni García.

va anunciar l’Ajuntament a 
través d’un comunicat en 
resposta a les acusacions, i 
també va recordar que “la 
responsabilitat dels residus 
impropis que hi pugui haver 
a l’abocador és competència 
de l’Agència de Residus de 
Catalunya (ARC)”.

Tot i això, l’edil del PSC va 
informar que l’Ajuntament 

Aprovat el projecte 
per ampliar 
l’aparcament 
de Can Fatjó

Unanimitat per impulsar 
una xarxa de refugis 
climàtics contra la calor

El Ple de l’Ajuntament ha 
aprovat de forma definitiva 
el projecte de redacció de 
l’ampliació de l’aparcament 
de Can Fatjó. Tots els grups 
van votar a favor, a excepció 
de l’AUP, que, tot i estar 
a favor de l’ampliació del 
pàrquing, considera que es 
podria haver fet sense la 
necessitat de posar formigó 
a tot el sòl o incloent vege-
tació al projecte urbanístic.

Primeres passes 
per començar la 
redacció del POUM
El Plenari va aprovar el 
pas previ per redactar els 
contractes de licitació, que 
s’han dividit en cinc lots: 
mobilitat, medi ambient, 
participació ciutadana, part 
urbanística i part econò-
mica. Segons va explicar 
el portaveu del govern, 
Moisés Rodríguez, en la 
roda de premsa prèvia, la 
data d’aprovació definitiva 
del POUM podria estar al 
voltant del 2027. L’oposició 
va criticar el retard amb el 
qual es comença la redacció 
d’aquest projecte. El govern 
ho va justificar perquè dos 
lots del POUM no es van po-
der licitar perquè el concurs 
va quedar desert. / M.C.

Sant Pere i la 
Pasqua Granada 
seran els festius 
locals del 2023
Els grups municipals van 
aprovar els dies festius 
locals per a l’any vinent. 
Aquests seran el dia de Sant 
Pere, el 29 de juny, i la Pas-
qua Granada, que el 2023 
serà el 28 de maig. / M.C.

La moció que va presentar 
l’Alternativa d’Unitat Popular 
per crear una xarxa de refugis 
climàtics a Rubí va ser apro-
vada per Junta de Portaveus. 
Tots els grups van estar a 
favor d’aquesta proposta, 
que busca transformar la 
ciutat en un lloc més habita-
ble, especialment durant els 
mesos de més calor: “A Rubí 
tenim moltes superfícies 
dures que generen molta 
calor, zones sense arbres, fins 
i tot als parcs i a les places, i 
creiem que quan fa calor és 
difícil anar caminant per llocs 
d’ombra”, va explicar Betlem 
Cañizar, portaveu de l’AUP. 

Per aquest motiu, la regi-
dora creu que cal crear “una 
xarxa de refugis climàtics”, 
una proposta que ja s’està 
tirant endavant en altres 
municipis, ja sigui plantant 
arbres, obrint edificis clima-
titzats repartits per la ciutat o 
instal·lant més fonts. També 
va posar sobre la taula la 
necessitat de construir en el 
futur una piscina pública per 
als rubinencs.

Plaques fotovoltaiques
L’Ajuntament també ha de-
manat a la Generalitat que 
instal·li plaques fotovoltai-
ques al sostre dels instituts, 
no només per avançar cap 
a les energies renovables, 
sinó també per vincular-ho 
a projectes educatius. 

La moció, presentada 
pel PSC i En Comú Podem, 
també es va aprovar en Jun-
ta de Portaveus. El regidor 
de Medi Ambient, Andrés 
Medrano, va avançar a la 
roda de premsa prèvia al Ple 
que l’Ajuntament començarà 
aquest any a instal·lar pla-
ques de sol a les cobertes de 
totes les escoles de la ciutat. 
“Volem que la Generalitat 
es comprometi a fer en els 
centres de secundària el que 
nosaltres farem a la primà-
ria”, ha explicat el regidor, 
que també ha demanat a 
l’administració catalana que 
faci les inversions necessàri-
es en matèria de rehabilita-
ció energètica per minimitzar 
la despesa d’energies en els 
instituts locals.  / M. C. 

Veïns per Rubí diu 
que fa la sensació 
que hi ha hagut 
“deixadesa de 

funcions”
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M. CABRERA

L’ocupació de pisos va cen-
trar part del debat del Ple 
de dimarts, ja que el PSC i 
Cs van presentar cadascun 
una moció relacionada amb 
aquest tema. La primera, del 
PSC, va ser aprovada amb 
els vots de tots els grups, 
a excepció de l’Alternativa 
d’Unitat Popular (AUP), que 
hi va votar en contra, i ERC, 
que es va abstenir. La moció 
demana a la Generalitat ei-
nes per combatre l’ocupació 
per part de persones que 
després en fan un ús il·lícit i 
que “generen tensions amb 
el veïnat”.

En canvi, la moció de 
Ciutadans, que presentava 
tot un seguit de propostes 
municipals per prevenir i 
evitar les ocupacions, no 
va ser aprovada, perquè 
només va rebre el vot a 
favor dels seus tres regi-

El Ple aprova una moció del 
PSC contra l’ocupació de pisos

La sessió es va celebrar el dimarts a la tarda. / Localpres-Ajuntament

dors i l’abstenció de Veïns 
per Rubí. El portaveu de la 
formació taronja, Roberto 
Martín, va defensar que 
cal “perseguir les persones 
que es dediquen a ocupar i 
rellogar o vendre habitatges 
de titularitat privada, màfies 
que fins i tot arriben a extor-

sionar els propietaris”.

Picabaralla per l’educació 
infantil
D’altra banda, Esquerra i el 
PSC van protagonitzar una 
picabaralla relacionada amb 
la gratuïtat del P2 a partir 
del curs vinent. Xavier Cor-

bera va aprofitar un punt 
de l’ordre del dia sobre 
aquesta qüestió per defen-
sar la mesura que ha pres 
la Generalitat. El regidor 
d’Educació, Víctor García, 
va demanar a Corbera que 
el govern es comprometi a 
allargar aquesta mesura al 
curs 2023-2024. També hi 
va haver tensió quan la re-
gidora republicana Montse 
Soler va demanar que es mi-
llorin les condicions laborals 
de les escoles bressol que 
estan externalitzades i el re-
gidor d’Educació va dir que 
l’estudi de municipalització 
encara s’estava elaborant.

Al Ple, hi va assistir una 
representació d’aquestes 
treballadores, coincidint 
amb l’aprovació d’un tràmit 
administratiu relacionat 
amb les dues escoles bres-
sol. La plantilla reclama 
l’equiparació amb la resta 
d’escoles bressol públiques. 

Rubí Solidari 
convoca una 
concentració a 
Rubí contra l’OTAN

En canvi, una altra moció de Cs que també proposava accions 
per frenar les ocupacions ha estat rebutjada pel plenari

Es reformulen els 
ajuts al pagament 
de l’IBI per arribar 
a més famílies
Durant la sessió plenària, es 
van aprovar els nous ajuts 
pel pagament de l’Impost 
de Béns Immobles (IBI), que 
segons va explicar la regido-
ra d’Habitatge, Ànnia Gar-
cía, ara podran arribar a més 
famílies. “S’han simplificat 
alguns tràmits i intentarem 
posar tots els esforços per-
què aquests ajuts arribin al 
màxim nombre de persones 
possible”. El regidor de VR, 
Toni García, va manifestar 
dubtes amb els “llindars 
dels ajuts, que poden deixar 
fora persones que tenen 
dificultats econòmiques”.

Habitatges buits
El plenari també ha aprovat 
que s’iniciï un procés d’ins-
pecció d’habitatges buits. 
Segons En Comú Podem, 
tots aquells habitatges que 
estiguin buits i siguin pro-
pietat de grans tenidors re-
bran un recàrrec de l’IBI del 
50%. Els que siguin de petits 
propietaris, se’ls informarà 
de la possibilitat de posar-lo 
a la borsa de lloguer muni-
cipal. / M.C.

L’entitat Rubí Solidari ha 
convocat aquest diumenge 
26 de juny una manifesta-
ció contra l’OTAN a les 12 h 
a la plaça de Pere Aguilera. 
La mobilització es produirà 
en el marc de la Cimera de 
l’OTAN que està previst que 
se celebri a Madrid el 29 i 
30 de juny. 

Els convocants d’aques-
ta protesta consideren que 
l’OTAN té prevista la seva 
expansió a altres llocs del 
món i que treballa per l’ac-
celeració armamentística, 
l’increment de la despesa 
militar i la preparació de 
guerres, a més de contri-
buir a la desatenció de les 
necessitats socials amb la 
finalitat global de mantenir 
el sistema capitalista.

Per aquest motiu, les 
protestes pretenen mobi-
litzar organitzacions polí-
tiques, sindicals, socials, 
etc. per tal que articulin 
una crida a la classe tre-
balladora i altres sectors 
populars que aturin el que 
consideren “organitzacions 
criminals”.  / DdR
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Roben en una botiga de
mòbils després d’encastar 
un cotxe contra l’establiment
Un cotxe es va encastar la 
matinada de divendres pas-
sat al voltant de les 2 h contra 
una botiga del carrer Torrent 
de l’Alba per tal de robar al 
seu interior, segons ha infor-
mat l’Ajuntament. Els agents 
de la Policia Local van acudir 
al lloc dels fets i van com-
provar que un cotxe havia 
xocat contra la persiana de 
la botiga i que els autors del 
robatori ja havien marxat.

Tot i que el consistori ha 
explicat que la investigació 
dels fets recau en els Mossos 
d’Esquadra i no ha donat 
més detalls, l’alcaldessa de 
Rubí, Ana M. Martínez, ha 
explicat a través del seu perfil 
d’Instagram que la Policia 
Local havia participat en un 
altre robatori i que entre tots 
els dos fets s’havia produït 
una detenció i s’havien inves-
tigat quatre persones. / DdR

Els millors vins es van anunciar davant del Celler. / Ajuntament-Localpres

REDACCIÓ

Rubí ha estat el lloc on 
s’han donat a conèixer els 
millors vins i escumosos 
joves de Catalunya, en el 
marc del Premi Vinari. El 
director del certamen, Ra-
mon Roset, i l’alcaldessa, 
Ana M. Martínez han anun-
ciat aquest han anunciat 
les ampolles guanyadores 
en un acte al Celler de 
Rubí. “És un honor poder 
descobrir avui des de Rubí 
els noms dels cellers gua-
nyadors dels Premis Vinari 
en les categories joves. 
Convido tothom a tas-
tar-los també aquí a Rubí 
en la primera edició de la 
Fira del Vi Jove de la ciutat 
els dies 8,9 i 10 de juliol”, 
ha explicat l’alcaldessa.

Els vins guanyadors han 
estat el Clos Farena com a 
millor blanc, l’Ètim La Pau-
sa com a millor rosat i La 
Nit de les Garnatxes Llico-
rella com a millor vi negre. 
Pel que fa als escumosos, el 
millor és el Cygnus ALbireo 
Brut i el millor escumós ro-

sat és el Muscàndia Rosat 
Pinot Noir.

Dels cinc vins premiats, 
tres poden presumir d’ha-
ver estat elaborats amb la 
varietat garnatxa. Pel que 
fa als vins escumosos, els 
dos productes guanyadors 
són caves, un elaborat amb 
la tríada tradicional i l’altre 
amb la varietat pinot noir. 
El concurs també ha repar-
tit diverses medalles d’or i 

de plata.
Pel que fa a territoris, el 

cava s’enduu vint premis, 
seguit de la DO Penedès 
amb quinze guardons, fent 
que aquesta sigui la regió 
que més prems s’emporta 
cap a casa. Segueix la DO 
Terra Alta (amb 13), la DO 
Empordà (8), la DO Mont-
sant (6) i dos premis per 
cadascuna de les següents, 
DO Costers del Segre, DO 

Conca de Barberà, DO Ca-
talunya i DO Tarragona. 
La DOQ Priorat s’enduu 
un únic premi, que és el 
màxim de la categoria de 
blancs joves.

Els Premis Vinari i la Fira 
del Vi fan 10 anys
Els Premis Vinari i la Fira 
del Vi de Rubí celebren 
deu anys amb la voluntat 
de continuar fent d’altaveu 
de l’excel·lent producció 
vitivinícola de Catalunya. 
Enguany, encara queda 
pendent la celebració de 
la segona fase final del 
concurs, que veurà com-
petir a la final els vins de 
la resta de categories del 
certamen, entre les quals, 
s’hi compten vins tranquils 
i escumosos de diverses 
criances, així com els vins 
dolços, rancis i de postres.

El tast dels vins finalis-
tes tindrà lloc al Celler de  
Rubí el 12 de setembre i 
la gran festa del vi cata-
là es farà el divendres 7 
d’octubre a Vilafranca del 
Penedès.

Anuncien a Rubí els millors vins i 
escumosos joves dels Premis Vinari

L’interior de la botiga va quedar destrossada. / Cedida

Una de les propostes intergeneracionals amb jocs de corda. / Ajuntament

REDACCIÓ

El curs 2021-2022 ha per-
mès reprendre les activitats 
intergeneracionals presen-
cials del projecte Memòria 
Viva després de dos anys 
de pandèmia. Durant els 
mesos lectius, s’han realit-
zat 16 sessions d’intercanvi 
intergeneracional amb la 
complicitat de 400 infants 
i joves. Hi han participat els 
centres educatius Regina 

Carmeli, l’Escola del Bosc, 
el Joan Maragall, l’Escola 
Ribas, l’institut escola Te-
resa Altet, el Mossèn Cinto 
i la Torre de la Llebre.  A 
més, l’alumnat del Duc de 
Montblanc, a través del seu 
projecte d’Aprenentatge i 
Servei, ha donat suport a 
les activitats del programa 
Gaudeix de la vida en Gran 
per millorar les habilitats 
digitals entre les persones 
grans en els tallers d’Infor-

màtica bàsica i Treu partit al 
teu mòbil.

“Teníem moltes ganes 
de recuperar aquestes pro-
postes i s’ha notat tant en 
les persones grans com 
en els infants i joves: hem 
tornat a viure abraçades, 
somriures i mirades de 
complicitat entre les per-
sones grans i l’alumnat”, ha 
explicat l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez. “Estem molt 
orgulloses d’aquest pro-

jecte i de com incideix en 
la qualitat de vida de les 
persones que hi participen”, 
ha conclòs l’edil.

Les propostes d’inter-
canvi generacional són be-
neficioses per a l’individu i 
per a la societat i constitu-
eixen un instrument efectiu 
per a l’enfrontament de 
l’envelliment actiu. Per a 
les persones grans, les re-
lacions intergeneracionals 
milloren el benestar psicolò-
gic, físic i social; augmenten 
l’autoestima i disminueixen 
el sentiment de solitud i 
aïllament. També promo-
uen la realització personal i 
reforcen la idea que el seu 
coneixement i experiències 
són valorats per altres per-
sones.

Pels infants i joves, l’in-
tercanvi intergeneracional 
fomenta les actituds po-
sitives de comportament 
i aprenentatge. A més, 
promou el respecte i la 
valoració de la gent gran 
com a part important de la 
societat i incrementa l’au-
toestima dels participants.

Gent gran, infants i joves han reprès 
les activitats d’intercanvi intergeneracional

S’incorporen quatre nous
agents a la Policia Local
Quatre agents provinents 
d’altres cossos policials s’han 
incorporat recentment a la 
plantilla de la Policia Local 
de Rubí, una vegada superat 
el procés selectiu específic 
per al sistema de provisió 
mitjançant mobilitat horit-
zontal.

Tres d’aquests nous 
membres de la Policia Local 
han rebut la benvinguda a 
Rubí de part de l’alcaldessa, 
Ana M. Martínez. L’alcal-
dessa, juntament amb el 
primer tinent d’alcalde, Moi-
sés Rodríguez, la regidora de 
Seguretat, Marta Oliva, i el 
portaveu del grup municipal 
d’En Comú Podem, Andrés 
Medrano, i en presència del 

Cap del Cos, han donat la 
benvinguda als agents. “Us 
vull encoratjar a treballar 
amb la il·lusió i compromís 
que requereixen els ciuta-
dans i ciutadanes de Rubí. 
Sé que ho fareu perquè són 
dues condicions indestria-
bles de la vostra feina”, els 
va dir Ana M. Martínez.

A aquests agents, cal 
sumar-hi vuit més que en 
aquests moments estan 
completant la seva formació 
a l’Escola de Policia de Cata-
lunya i que, un cop finalitza-
da, s’incorporaran a la planti-
lla rubinenca. D’altra banda, 
en els pròxims dies s’iniciarà 
el procés per incorporar cinc 
nous agents. / DdR

Una persona ferida per arma 
blanca a prop de la Biblioteca
Una persona ha resultat 
ferida per arma blanca des-
prés d’una baralla entre 
dos individus, segons ha 
publicat el portal Rubitv. 
Els fets s’haurien produït al 
voltant de les 21.45 h en una 

zona propera al carrer Ari-
bau, a prop de la Biblioteca. 
La persona ferida ha estat 
traslladada amb pronòstic 
estable fins a l’hospital. Es 
desconeixen més detalls 
sobre el cas. / DdR
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REDACCIÓ

L’Incasòl ha fet arribar 
a l’Ajuntament de Rubí i 
Sant Cugat una proposta 
d’esborrany de conveni de 
col·laboració entre els dos 
ajuntaments i l’Insti tut Ca-
talà del Sòl (Incasòl) per 
establir els compromisos 
relati us als terrenys de l’an-
ti c camp del Golf Can Sant 
Joan, que són propietat de 
l’Incasòl. Aquests terrenys 
tenen una superfí cie de 80 
ha, dels quals 57 ha són de 
Sant Cugat i 23 ha de Rubí.

La proposta, de la qual 
ha informat l’Ajuntament 
de Sant Cugat, estableix la 
col·laboració entre aquestes 
tres administracions per dur 
a terme totes les actuacions 
necessàries per a la renatu-
ralització de la major part 
dels terrenys, propietat de 
l’Incasòl, ocupats per les 
antigues instal·lacions del 
camp públic de golf de Can 
Sant Joan. També inclou 
unir esforços per tal que 
la ciutadania pugui gaudir 
d’aquest espai com a parc 
d’ús públic i els terrenys 

passin a ser majoritària-
ment de domini públic, mit-
jançant la transmissió als 
ajuntaments de Sant Cugat 
i de Rubí de forma gratuïta.

D’aquesta manera, l’ob-
jecte d’aquest projecte és 
establir un marc de col-
laboració que permeti , en 
primer lloc, renaturalitzar 
la major part de la fi nca on 
s’ubicava l’antic camp de 
golf i cedir l’ús d’aquests ter-
renys als municipis de Sant 
Cugat i Rubí en la part que 
correspon a cada localitat.

La proposta també pre-
veu obrir al públic aquests 
terrenys, qualifi cats d’equi-
pament privat esporti u de 
golf en la part de Sant Cugat 
i de verd privat a Rubí, a més 
d’impulsar la transformació 
urbanísti ca del conjunt de 
l’àmbit, que serà objecte 
del projecte de renatura-
lització. La modifi cació del 
planejament permetrà que 
la propietat dels sòls resul-
tants puguin ser transme-
sos als dos ajuntaments.

L’Insti tut Català del Sòl 
redactarà i executarà el 
projecte per a la renatura-

lització de la major part dels 
terrenys. L’òrgan públic con-
sidera que cal establir els cir-
cuits necessaris per al trànsit 
i el gaudi de la ciutadania, 
incrementant la infraestruc-
tura verda i la connecti vitat 
dels espais verds, amb l’ob-
jecti u de fomentar la biodi-
versitat i la seva conservació.

També pretén millorar 
l’habitabilitat de les ciutats, 
facilitant la creació d’un parc 
urbà d’ús públic i minimitzar 
els costos de manteniment i 
conservació d’aquest espai.

La redacció i l’execució 
del projecte es farà amb 
la col·laboració dels tèc-
nics municipals dels dos 
ajuntaments i es conside-
ra convenient obtenir la 
implicació de les entitats 
ciutadanes amb presència 
al territori, així com la col-
laboració d’altres adminis-
tracions i enti tats del sector 
públic per assolir l’objecti u, 
una de les demandes de 
la plataforma Reconverti m 
el Camp de Golf, que ha 
reclamat de forma insistent 
poder formar part i ser in-
formada de tot el procés.

L’Incasòl presenta la primera proposta
de conveni per cogesti onar amb els 
ajuntaments la zona de l’anti c camp de golf

L’objecti u de la proposta és converti r l’anti c camp de golf en un parc interurbà. / Arxiu

Esplai en anglès 
per a nens i nenes de 3 a 12 anys

Campus en anglès 
per a joves de 12 a 17 anys

20 YE
AR

S

growing together!

100% 
in 

English!

Inscripcions 
obertes nou 
curs 22-23

Informa’t ara dels nostres descomptes especials!

Esplai en anglès Esplai en anglès 
Info i preus

Campus en anglès Campus en anglès 
Info i preus

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

Idiomes a l’estiu i al 
setembre a British House! 

El curs acadèmic a British House
ha finalitzat, però això no vol dir 
que l’escola s’aturi. Durant l’última 
setmana de juny comença una 
nova edició de les Summer Weeks, 
l’esplai infantil en anglès per a 
nens i nenes, i el campus juvenil 
en anglès per a adolescents. 

Les Summer Weeks combinen la 
diversió amb activitats de lleure 
dinàmiques i divertides, com tallers 
de música, ball, cuina, pintura, 
teatre, cine i un llarg etcètera, en 
un context d’immersió total en 
l’anglès. Els alumnes s’ho passen 
d’allò més bé i aprenen sense 
adonar-se’n envoltats per l’anglès 
en tot moment. Les Summer 
Weeks també tenen 1 hora i mitja 

de classe diària on es treballa el 
llenguatge de forma activa fent 
projectes i presentacions en 
anglès. 

British House ofereix també 
cursos intensius de tots els idiomes 
(anglès, francès, alemany, rus, 
japonès, xinès, portuguès, italià..., 
i català i castellà per a estrangers), 
classes de conversa, l’exitós ORAL 
EXTENSION per a tots els nivells i 
cursos de preparació als exàmens 
oficials de Cambridge University.

Aquests cursos comencen l’1 de 
juliol, per tant encara sou a temps 
per a apuntar-vos. No us quedeu 
sense plaça, últimes inscripcions 
obertes!

Informeu-vos ara dels 
descomptes especials per als 
cursos d’estiu i per al nou curs 
2022-2023, que comença el 3 
de setembre. Aprofiteu l’estiu i  
proveu ara una classe gratuïta del 
curs que més us interessi. 

Us podeu posar en contacte 
amb British House, trucant 
al 935860825 o enviant un 
WhatsApp al 635901918, també 
els podeu visitar a l’escola central 
(Av. Barcelona 21, 1a planta) o 
entrar al web: 
www.britishhouse.es

British House us 
desitja una molt 
bona festa major!

British House Kids, escola infantil British House Languages, escola central

Tot juliol o setmanes o dies solts!
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Manifest per la Pau, 
contra la cimera de l’OTAN

a recent pandèmia ha des·
muntat la fal·làcia que neces·
sitem un sistema de segure·
tat militaritzat. La Seguretat 
Humana té a veure amb la 
necessitat d’habitatge, men·
jar, treball digne, aigua po·

table, i sistemes de protecció social que 
garanteixin serveis públics de qualitat, un 
sistema de cures públic, i amb l’exigència 
d’afrontar l’emergència climàtica, acabar 
amb les desigualtats i amb el desenvolu·
pament efectiu dels drets humans.

L’Informe Social Mundial 2020 de les 
Nacions Unides adverteix de la creixent 
desigualtat, tant als països del Sud com 
en els del Nord Global, on s’exacerben 
les divisions socials. Més de dos terços 
de la població mundial viu en països 
on la desigualtat ha crescut. L’1% de la 
població més enriquida té cada vegada 
més recursos, mentre que el 40% de la 
més empobrida obté menys d’un 25% 
d’ingressos.

Segons les Nacions Unides, amb dades 
de 2019, més de 820 milions de persones 
passen fam i 2.000 milions sofreixen la 
seva amenaça, d’elles, el 70% són dones. 
El 26,4% de la població mundial no té asse·
gurat un plat de menjar al dia i 80 milions 
de persones s’han convertit en refugiades 
en fugir de les guerres, el 50% són dones 
i nenes susceptibles de sofrir violència 
sexual o de caure en mans de les xarxes 
de tràfic. D’altra banda, com a estructu·
ra militar que és, l’OTAN és un exemple 
palmari de discriminació cap a poblacions 
històricament oprimides (dones, comuni·
tats del Sud global, col·lectius LGBTIQ+, 
etc.), un fre als intents de posar la vida en 
el centre, com ve reclamant el feminisme 
des de fa anys.

L’OTAN és un sistema de seguretat multina·
cional que actua en l’escenari internacional 
infringint el mandat explícit de la Carta de 

les Nacions Unides. Això la converteix en 
una amenaça per a la pau, com han de·
mostrat les seves actuacions a Iugoslàvia, 
l’Iraq, Líbia o l’Afganistan, que han generat 
desestabilització, destrucció i reculades en 
el ple exercici dels drets socials i humans 
de les persones en les zones intervingudes.

Aquesta contínua amenaça a la Pau s’ha 
produït també en territori europeu en 
atacar la Federació Russa a Ucraïna en 
contra de la Carta de les Nacions Unides, 
atac inacceptable que impedeix avançar 
cap a un Sistema de Seguretat Compartida 
i incentiva el rearmament i la militarització 
de la seguretat. Exigim que el Govern de 
l’Estat i la Unió Europea se centrin en la 
via diplomàtica que posi fi a la guerra i a la 
invasió russa a Ucraïna; rebutgem l’envia·
ment d’armes per part del govern espanyol 
a Ucraïna, i demandem un compromís de 
reducció de la despesa militar.

 

L’OTAN és un dels majors impulsors de la 
carrera armamentística mundial. És inaccep·
table que la despesa mundial en armament 
en 2019 s’estimés en 1,63 bilions d’euros, el 
2,2% del PIB mundial (la xifra més alta des 
de la Guerra Freda). A causa de l’estreta col·
laboració de la Unió Europea amb l’OTAN, la 
Comissió Europea va presentar en 2018 un 
pressupost de 13.000 milions d’euros per a 
defensa durant el període 2021·2027.

L’OTAN, al no descartar l’ús d’armes nucle·
ars, és un obstacle per a impulsar un Tractat 
Internacional per a prohibir i destruir de 

§ La institució i la militarització 
de la seguretat

§ Carrera armamentística

El No a la Guerra 
continua sent necessari 
més que mai.

Publicat per:
Rubí Solidari
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manera controlada tot l’arsenal mundial 
d’armes de destrucció massiva (ABQ). La 
retirada dels EUA, soci preferent de l’OTAN, 
del Tractat de Forces Nuclears d’Abast 
Intermedi (INF), obre de nou la possibili-
tat d’un rearmament incontrolat d’armes 
nuclears tàctiques. Espanya, a més de no 
haver signat encara el TPAN, és el setè país 
productor d’armes a escala mundial, per la 
qual cosa aquesta carrera armamentística 
de l’OTAN li beneficia econòmicament. 
Necessitem impulsar totes les iniciatives 
per a fer vinculants tractats internacionals 
multilaterals que fomentin la prohibició 
d’armes nuclears per part de tots els països. 
També necessitem fer complir la legislació 
que prohibeix vendre armes en cas de greus 
violacions de DDHH.

Els exèrcits provoquen mal mediambiental 
principalment en tres nivells: les emissions 
de CO₂ pels combustibles fòssils que utilit-
zen, les restes tòxiques de les guerres que 
destrueixen ecosistemes i biodiversitat, i el 
mal directe a entorns naturals com a camps 
d’entrenament, que romanen durant molts 
anys sense capacitat de regeneració. Les 
indústries militars dels països de l’OTAN 
operen com a salvaguarda dels interessos 
de les majors corporacions multinacionals 
contaminants de carboni. En aquest sentit, 
considerem inadmissible que els EUA, així 
com gran part dels estats parteix de la co-
alició, excloguin les emissions militars dels 
inventaris nacionals d’emissions. La Unió 
Europea no es queda enrere. No existeix un 
informe públic sobre les emissions de gasos 
d’efecte d’hivernacle dels exèrcits nacionals 
de la UE i no s’ha fixat un objectiu de reduc-
ció d’emissions. Més enllà d’això, qualsevol 
pla de rentador de cara (greenwashing) de 
les forces armades només respon a la vul-
nerabilitat que els genera la dependència 
d’uns combustibles fòssils que s’esgoten. En 
paraules de l’exsecretari de l’Armada dels 
EUA: «Avancem cap als combustibles alter-
natius (…) per a fer-nos millors combatents».

El cim de caps d’Estat i de Govern de l’OTAN 
a celebrar els dies 29 i 30 de juny a Madrid, 
sembla pretendre reeditar una nova estra-
tègia de “Guerra Freda”. En 2021 l’OTAN va 
aprovar el seu Pla d’acció per a la seguretat 
i el canvi climàtic per a preparar una nova 
refundació a Madrid. Els països de l’OTAN, 

conscients del repte que suposa la crisi 
climàtica, es preparen per a apropiar-se 
de les últimes fonts de petroli i de gas, i 
dels recursos necessaris per a afrontar el 
col·lapse energètic i donar una resposta 
militaritzada a les migracions climàtiques 
convertint el nord en una fortalesa, mit-
jançant agències com l’Agència Europea de 
la Guàrdia de Fronteres i Costes (Frontex). 
La transició ecològica que plantegen els 
governs del nord és colonial i irrealitzable 
en termes de límits naturals del planeta. 
L’OTAN, per tant, representa la resposta 
militarista i colonialista. Nosaltres optem 
per una alternativa justa i solidària.

Necessitem avançar cap a la fi de l’in-
tervencionisme militar, cap a models de 
justícia social, cap a la justícia climàtica i 
cap a un sistema de seguretat desmilita-
ritzat, basat en la prevenció diplomàtica 
dels conflictes, la multilateralitat i el 
compliment de la Carta de les Nacions 
Unides. La proposta de militarització de 
l’OTAN va acompanyada d’un desplega-
ment militar dels EUA per tot el món que 
rebutgem, incloses les bases al nostre 
país de Rota i Morón.

La situació actual a Ucraïna, provocada, 
entre altres actors, per la Federació Russa 
i l’actitud de l’OTAN, evidència fins a quin 
punt la Pau no podem deixar-la en mans 
de militars.

Per totes aquestes consideracions, rebutgem 
la invitació realitzada pel president del Go-
vern Pedro Sánchez per a realitzar el cim de 
l’OTAN a Madrid, advoquem pel desmantella-
ment i reconversió de tota la indústria militar 
espanyola, així com -igualment- exigim al 
Govern que cancel·li qualsevol llicència d’ex-
portació d’armes vigent a països en conflicte 
o que vulneren els drets humans.

La ciutadania de l’Estat espanyol ha demos-
trat ser pacifista, contrària a la guerra i a la 
carrera armamentista. Des de la desobedièn-
cia civil dels objectors de consciència enfront 
del servei militar obligatori fins a les grans 
manifestacions contra la guerra, ens hem 
posicionat amb mètodes i objectius en les an-
típodes dels quals defensa i s’arroga l’OTAN.

Necessitem un sistema de seguretat desmili-
taritzat, sense armes de destrucció massiva, 
sense bases militars desplegades en tercers 
països, que s’acompanyi d’una reducció dràs-
tica de la despesa en armament i de la creació 
d’una cultura de pau a la qual es dediquin els 
recursos i els mitjans que avui es destinen a 
la guerra. Aquests principis han de guiar les 
accions per a qualsevol acció política pròpia 
no basada en els interessos d’altres països o 
grans potències. Necessitem un món lliure 
de guerres i destrucció. Per aquesta raó, 
rebutgem el militarisme, vingui d’on vingui.

Disposem de múltiples exemples d’organitza-
cions, col·lectius, i persones que diàriament 
treballen per la nostra seguretat, sense 
recórrer a l’amenaça de la violència, anant 
a l’arrel dels problemes que provoquen tal 
inseguretat. La ingent despesa militar és una 
de tals amenaces.

Per totes aquestes consideracions, rebut-
gem la invitació realitzada pel president 
del Govern Pedro Sánchez per a realitzar el 
cim de l’OTAN a Madrid. En conseqüència, 
les organitzacions polítiques, socials i per-
sonalitats de l’acadèmia i de la cultura que 
subscrivim aquest Manifest, considerem 
necessari impulsar una alternativa per a la 
Pau i el desarmament.

§ Conseqüències 
ecològiques

§ El futur

§ La nostra posició

CONCENTRACIÓ  

Diumenge 26 de juny a les 12 h 

davant l’ajuntament de Rubí 

NO a 

l’OTAN   
NO A LES GUERRES, PER LA PAU !!

NO AL PRESSUPOST MILITARISTA !!

RUBÍ SOLIDARI 

‘La veritable pau no és simplement l’absèn-
cia de tensió: és la presència de la justícia.’

- M. Luther King 
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L’Escola Pau Casals,
reconeguda als IX Jocs
Florals Escolars de Catalunya
REDACCIÓ

L’alumnat i els mestres de 3r 
B de l’Escola Pau Casals de 
Rubí han guanyat el primer 
accèssit de Catalunya en 
la categoria “conte audio-
visual” dels IX Jocs Florals 
Escolars de Catalunya, amb el 
conte fet amb stop-motion: 
“Galetes ensucrades”. Fa-
mílies i mestres van assistir 
dissabte passat a l’entrega 
del premi a l’Institut Naci-
onal d’Educació física de 
Barcelona.

La creació de la història, 
la gravació de les escenes 
amb telèfons mòbils, la pro-
ducció dels personatges i 

dels decorats així com el 
doblatge ha estat realitzat 
pels infants amb l’acompa-
nyament de l’equip docent. 
Com a part del reconeixe-
ment, el conte s’adaptarà i 
es convertirà en un capítol 
del programa “Una mà de 
contes” de TV3.

Des del centre rubinenc, 
han mostrat la seva satis-
facció i alegria per aquest 
premi. Aquest treball és 
fruit de l’aliança educativa 
de l’escola amb la Filmoteca 
de Catalunya en el marc 
del programa Magnet. El 
conte es pot visualitzar a 
https://www.youtube.com/
watch?v=Pb8b5y6v8Lg. 

Alumnat i mestres del Pau Casals, durant el lliurament dels premis als 
Jocs Florals. / Cedida

Campanya de micromecenatge 
a Rubí per ajudar els musulmans 
a celebrar la Festa del Sacrifici
REDACCIÓ

El rubinenc Soufiane Ratib ha 
impulsat una campanya de 
micromecenatge per ajudar 
altre musulmans residents 
a l’estat espanyol a celebrar 
la festivitat de l’Eid Al Adha, 
també coneguda com la 
Festa del Sacrifici. Es tracta 
d’una de les celebracions 
més importants de la co-
munitat musulmana, que 
enguany se celebra del 9 al 
13 de juliol. 

L’objectiu de la campanya 
és que tots els musulmans 
puguin tenir a la taula du-
rant la festa un xai i altres 
productes gastronòmics tí-
pics de la festa: “Amb les 
donacions, podrem ajudar 
no només a famílies, sinó a 

totes les persones que no 
poden permetre’s sacrificar 
o comprar un xai. I, a més de 
proporcionar el xai, també 
proporcionarem menjar que 
farà feliç a moltes famílies 
necessitades en aquest dia 
feliç”. Els paquets d’aliments 
contindran productes com 
arròs, sucre blanc, oli de gi-
rasol, espagueti, sal, llenties, 
blat, tomàquet fregit, o carn. 

La campanya es fa a tra-
vés de la plataforma Go-
FundMe i té com a objec-
tiu recollir 5.000 euros. Els 
diners serviran per ajudar 
els musulmans que viuen a 
l’estat espanyol, però també 
aquells que viuen al Marroc 
i Argèlia, a través de diverses 
mesquites que col·laboren 
amb el projecte.

MARTA CABRERA

El 3 de febrer del 2022, María 
Nelcy Jiménez va aterrar a 
Espanya procedent de Ciudad 
Pereira, una ciutat situada a 
l’oest de Colòmbia on la seva 
vida perillava per culpa dels 
grups criminals que dominen 
la zona i que havien assas-
sinat el seu germà i havien 
atacat el seu marit. Tots dos 
van fer el pas de deixar enrere 
el seu país després que la 
mateixa policia colombiana 
els hi recomanés. “Ens ha-
víem vist involucrats sense 
voler-ho, nosaltres no tenim 
res a veure amb això, però 
ens van amenaçar i era una 
qüestió de venjança contra 
la família. Aquestes persones 
no tenen escrúpols i només 
volen revenja”, ha explicat 
la María, que després de 26 
dies vivint a Sabadell, a casa 
d’una familiar, va traslladar-se 
a Rubí on va aconseguir un 
petit apartament amb una 
habitació, cuina i lavabo per 
450 euros. El lloguer l’ha po-
gut anar pagant amb l’ajut de 
Càritas, alguns treballs que el 
seu marit va fer a l’immoble 
i feines en negre que ella ha 
pogut anar fent.

Quan semblava que tot 
estava anant més o menys 
bé, una trucada va tornar a 
capgirar la família. El nebot 

de la María va ser brutalment 
assassinat i les seves dues 
filles van començar a estar en 
perill: “No podíem posar cap 
denúncia perquè teníem por 
i cada vegada que sortíem 
de casa notàvem que ens 
seguien. Era molt dur sortir al 
carrer i saber que ens podia 
passar qualsevol cosa”, ha 
explicat Mariana Pinzón, una 
de les seves dues filles. Amb 
aquesta situació, les filles i la 
parella d’una d’elles van de-
cidir fer les maletes i fugir. Es 
van retrobar a finals de maig 
amb la seva mare a Rubí. Un 
cop reunida la família al petit 
apartament d’una habitació, 
el calvari ha estat aconseguir 
una cita per demanar l’asil i 
sobreviure sense diners.

La María ha explicat que 
ha estat impossible aconse-
guir la cita a través del web 
del Ministeri, “està sempre 
col·lapsada”, i al final s’ha 
vist obligada a pagar 60 eu-
ros per cada cita, un mètode 
que ens explica que és molt 
habitual, tot i que il·legal: “Em 
vaig veure obligada a decidir 
entre pagar els 300 euros de 
les cites pels cinc o pagar el 
lloguer. Vaig decidir pagar 
les cites”.

Dijous van dormir al carrer 
perquè no tenien on anar
La situació de llim legal en la 

qual es troben les persones 
refugiades que arriben al país 
fins que poden accedir als 
tràmits adequats és extrema-
dament precària i vulnerable.

Tant és el cas que la Ma-
ría, amb el seu marit, les 
seves dues filles i el seu gen-
dre van haver de dormir al 
carrer el dijous passat, en un 
portal a prop de la Biblioteca, 
perquè el propietari del pis 
on estava, al qual devia el 
darrer mes, els va dir que ja 
no es podien quedar més els 
cinc, perquè l’apartament 
era per només per dos. “Di-
jous vam anar a Barcelona, 
després a Serveis Socials a 
Rubí i tothom ens va dir que 
no ens podia ajudar... i la nit 
del dijous la vam passar amb 
les maletes en un portal. Em 
va saber molt greu per les 
meves filles, una es va llevar 
amb molt mal de coll, nosal-
tres mai ens havíem vist en 
aquesta situació perquè som 
persones treballadores que a 
Colòmbia teníem feina”.

Divendres després de 
diverses converses tant amb 
la persona de referència que 
l’ajuda amb els tràmits de 
l’asil com amb la treballadora 
social, van dir-li que s’havia 
d’espavilar per buscar dues 
habitacions per passar el 
mes i que l’Ajuntament els 
ajudaria de forma indirecta 

a pagar-la, ja que com encara 
no han pogut acudir a la cita 
per demanar l’asil, no hi ha 
cobertura legal per atorgar 
ajuts econòmics. Per aquest 
mateix motiu, tampoc poden 
treballar i l’únic suport que 
tenen és el de les entitats 
socials, com Càritas o la Creu 
Roja. “A Rubí no hi ha albergs 
ni hi ha res on poder dormir. 
Ens van dir que ens pagaven 
tres nits d’hotel, però després 
seguíem sense trobar un lloc 
on anar. Ningú ens lloga un 
pis sense contracte laboral 
i tampoc podem pagar cap 
fiança”.

Després de tot el diven-
dres intentant trobar un lloc 
on dormir, la María va poder 
llogar dues habitacions a un 
preu abusiu de 750 euros, 
on podran quedar-se com a 
mínim aquest mes.

Tot i les enormes dificul-
tats, la María és optimista, 
sap que encara falta molt 
camí per aconseguir l’asil, 
però està disposada a conti-
nuar lluitant: “Ha estat difícil i 
sabem que tot això serà molt 
llarg, però esperarem”.

Mentrestant, no vol obli-
dar-se de tota la gent que els 
ha anat ajudant, començant 
per les treballadores muni-
cipals, el Servei de Català i 
també l’home que li va llogar 
el petit apartament.

El camí ple d’obstacles d’una família
colombiana per aconseguir asil polític

La majoria de persones refugiades que arriben 
a la ciutat en els darrers mesos són ucraïneses
El servei de Primera Aco-
llida i Orientació (PIO) de 
l’Ajuntament de Rubí, que 
s’encarrega d’assessorar i 
orientar les persones que 
arriben a la ciutat i estan en 
procés d’asil, va fer durant el 
2021 un total 140 primeres 
entrevistes i de seguiment 
(76 homes i 63 dones). La 
franja d’edat més predomi-
nant de les persones ateses 
és de menors de 45 anys: el 
35% es troba entre els 30 i 
44 anys, el 32% entre els 18 
i 29 anys, el 28% entre els 
45 i 59 anys, i el 5% restant 
tenien més de 60 anys.

Les consultes van prove-
nir, majoritàriament, de per-
sones de Colòmbia (19%), 
Veneçuela (18%), Hondures 
(15%), el Salvador (14%), el 
Marroc (10%) i el Perú (10%)

Les consultes han estat 
efectuades majoritàriament 

per persones que encara no 
havien efectuat la sol·licitud 
de protecció internacional 
i volien informació (43%), 
seguit de persones deman-
dants d’asil (20%) o amb 
una pròrroga de la seva sol-
licitud d’asil (20%).

Pel que fa a les perso-
nes ateses durant el 2022, 
la majoria són originàries 
d’Ucraïna. S’han atès 71 

persones (7 homes, 31 do-
nes i 33 menors d’edat)

L’Ajuntament, coincidint 
amb la celebració del Dia 
Mundial de les Persones 
Refugiades, el 20 de juny va 
celebrar un petit acte amb 
la lectura d’un manifest.

La lectura del text va 
anar a càrrec de José Ro-
lando Fuentes, usuari de la 
fundació Associació per la 

Promoció i Inserció Professi-
onal-Associació Cívica d’Aju-
da Mútua (APIP-ACAM); 
Natalia Fuentes, tècnica de 
la mateixa entitat; Romy 
Kassandra Espinoza, de la 
Comissió Catalana d’Ajuda 
a la Refugiada (CCAR) i l’al-
caldessa de Rubí, Ana M. 
Martínez. 

“El municipalisme català 
ha de tenir un paper impor-
tant en la lluita contra l’oblit 
i la discriminació. Continua 
sent necessari pal·liar el 
patiment humà en les ru-
tes de fugida i als països 
de primera acollida, i per 
això des de l’Ajuntament de 
Rubí ens comprometem a 
continuar aportant recursos 
i a continuar treballant per 
revertir la situació inhuma-
na en què es troben milers 
de persones arreu”, va llegir 
l’alcaldessa. / DdR

Autoritats amb els lectors del manifest. / Localpres-Ajuntament
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Com deia John Lennon a la 
cançó Imagine: “Imagine the-
re’s no countries it isn’t hard to 
do. Nothing to kill or die for...”, 
“Imagine all the people living 
life in peace”. I pensareu que 
soc una somiadora, però no 
soc l’única.

La commemoració el 20 de 
juny del dia Internacional de 
les persones refugiades, és un 
recordatori, una alarma, una 
gerra d’aigua freda que ens col-
peja amb la realitat d’un món 
on hi ha més confl ictes armats, 
a més del que ha causat la in-
vasió de Rússia a Ucraïna, com 
són els de l’Afganistan, Iemen, 
Eti òpia, Haití , Israel –Palesti na 
o Marroc– Sàhara, entre d’al-
tres. Un món on hi ha zones 
on no es respecten els Drets 
Fonamentals de les persones, 
on aquestes són perseguides, 
torturades i assassinades per 
fer ús de la llibertat d’expressió 
o per defensar els drets socials, 

Un món on els camps de refugiats 
no siguin necessaris

Elena Montesinos 
Pujante. Regidora de 
Solidaritat i Cooperació

polítics o mediambientals. 
Aquestes situacions provo-
quen que hi hagi més de 100 
milions de persones que s’han 
vist obligades a desplaçar-se, 
moltes de les quals viuen a 
camps de refugiats a l’espera 
de poder tornar a casa.

El treball que es fa des de 
l’àmbit local, des dels ajunta-
ments, però també des de les 
entitats, no ens enganyem, 
és una lluita de David contra 
Goliat, però per això mateix cal 
creure que és imprescindible, 
no només per donar resposta 
a la situació de desempara-
ment que pateixen aquestes 
persones sinó també per sen-
sibilitzar i conscienciar a la 
ciutadania per tal d’acti var la 
solidaritat i per tal de reivin-
dicar la garanti a del respecte 
efecti u dels Drets Fonamentals 
i d’empènyer als nostres go-
verns perquè facin políti ques 
solidàries i corresponsables.

Les persones que fem po-
líti ca insti tucional ens ho hem 
de creure, hem de liderar per 
tal de produir políti ques pú-

bliques compromeses amb la 
justí cia global, hem de sumar 
esforços amb les enti tats i no 
hem de defallir quan ens diguin 
que tenir un Punt d’Informa-
ció i Orientació  que atén a 
unes 150 persones l’any; que 
col·laborar amb el Programa 
Estatal d’asil, amb APIP ACAM; 
que disposar d’un recurs resi-
dencial amb 5 places per a per-
sones en espera per a accedir 
al programa Estatal; que haver 
signat un convenir amb Wel-
come Refugees per assessorar 
i atendre a les persones que 
acullen a casa seva a persones 
refugiades; que programar 
acti vitats d’educació i sensibi-
lització tant als centres d’edu-
cació com a places i carrers, i 
que treballar transversalment 
juntament amb els serveis 
de primera acollida, serveis 
socials, educació o acció comu-
nitària, no és sufi cient, perquè 
el camí per transformar és 
una carrera de fons i volem un 
món on els camps de refugiats 
no siguin necessaris, on totes 
siguem refugi.

Des de l’esclat de la guerra a 
Ucraïna, s’ha despertat una em-
pati a, consciència i mobilització 
envers les persones refugiades… 
de pell clara i ulls blaus. Ara bé, 
no només les persones proce-
dents d’Ucraïna, on s’han anat 
produint desplaçaments interns 
des del 2014, necessiten una 
acollida digna i ser acompanya-
des en el dia a dia i el seu dol mi-
gratori. Desarrelament del país 
d’origen, falta de recolzament i 
d’una xarxa de suport, mancan-
ces de necessitats bàsiques… 
A tot això també s’enfronten 
moltes veïnes i veïns de la nostra 
ciutat que venen d’altres indrets 
del món amb greus confl ictes: 
Mali, Pakistan, Síria, Geòrgia, 
Hondures, El Salvador, etc. (en 
dades de l’Idescat).

Des de RubíAcull, volem ser 
honestes. Tant amb nosaltres 
mateixes, com a integrants de 
l’enti tat, com també amb totes 
aquelles persones que ens re-
colzen i ens contacten demanant 
suport i ajuda per diferents 
moti us. És per això que no hem 
acceptat la proposta de l’Ajunta-
ment per llegir conjuntament el 
manifest per aquest 20J. Si hi ha 
la intenció de caminar plegades, 
volem que sigui els 365 dies de 
l’any i tenint en compte a totes 
les que ho necessiten, i no no-
més en un dia destacat com ho 
és el 20 de juny: Dia Internacio-

El dia de les persones refugiades no és només el 20 de juny
Rubí Acull nal de les Persones Refugiades.

El dret d’Asil està regulat pel 
Dret Internacional (Arti cle 14 de 
la Declaració Universal dels Drets 
Humans, redactada l’any 1948 i 
ampliada l’any 1951 amb la Con-
venció de Ginebra) i els Estats 
estan obligats a garanti r-lo: «En 
cas de persecució o perill per la 
seva vida, tota persona té dret a 
cercar asil i a benefi ciar-se’n en 
altres països». Tot i això, l’any 
2020 només es va reconèixer 
aquest dret a 6 de cada 100 per-
sones que van sol·licitar refugi 
a Espanya (segons EpData.es). 

Racisme insti tucional i neoco-
lonialisme
Fa 50 anys que no es revisa la 
defi nició que regula el dret d’asil 
i la realitat ha canviat molt en 
les últi mes dècades. Això fa que 
les problemàti ques actuals que 
creen la necessitat de demanar 
asil, com ara el canvi climàti c, 
la deforestació, la pobresa, l’ex-
portació de recursos per part 
d’empreses transnacionals, etc., 
no es ti nguin en compte com a 
situació de perill per a la població 
local i, per tant, se’ls rebutja la 
sol·licitud d’asil en el territori 
d’arribada. No es contempla el 
seu dret, fet que els condemna 
a viure en situació d’irregula-
ritat administrativa i a rebre 
molt menys acompanyament 
per part de les administracions 
públiques. 

És per això que condemnem 

que encara s’esti gui fent cas omís 
a una obligació moral a causa del 
racisme insti tucional de la nostra 
societat i del neocolonialisme, 
i assenyalem la inacció de les 
insti tucions per refer la defi nició 
que regula el dret d’asil. Tot és 
qüesti ó de voluntat políti ca.

Sabem que l’Ajuntament 
de Rubí és conscient d’alguna 
d’aquestes difi cultats i deman-
des, i que en els últi ms mesos 
han treballat perquè els serveis 
de la ciutat compti n amb algunes 
millores, però encara té molta 
feina per fer.

Servei de Primera Acollida in-
sufi cient
Rubí compta amb un Servei de 
Primera Acollida, però només 
s’hi pot accedir amb cita prèvia 
telefònica i les atencions són de 
3 hores durant dues tardes a la 
setmana (dimarts i dimecres de 
16h a 19h). És un servei insufi -
cient i no arriba a atendre totes 
les persones que ho necessiten 
perquè tampoc compta amb tots 
els recursos necessaris per donar 
resposta a totes les sol·licituds i 
el temps d’espera és molt llarg. 
A banda d’això, accedir-hi no és 
fàcil. Com pot ser que la infor-
mació relati va a un servei per a 
persones nouvingudes només 
es trobi en català i castellà? 
Els problemes de comunicació 
causants per la barrera idiomà-
ti ca són constants i no hi ha un 
acompanyament integral que 

pugui solucionar gesti ons com 
l’habitatge. Si us plau, siguem 
conscients que parlem de serveis 
per a persones nouvingudes que 
encara no estan familiaritzades 
amb l’entorn que les envolta!

És Rubí una ciutat d’acollida?
Aplaudim que s’hagi creat una 
xarxa antirumors i s’ofereixi 
formació jurídica per a persones 
que estan en situació irregular, 
però les persones refugiades 
i migrades forçosament són 
importants tot l’any i volem 
que l’ajuntament es preocupi 
de veritat perquè tots els seus 
habitants, tant els que porten 
generacions aquí com els vinguts 
d’altres països, ti nguin una vida 
digna.

Si des del consistori tenen 
tant clar que «si hi ha voluntat 
políti ca és possible brindar pro-
tecció internacional a la població 
refugiada», on són els recursos 
humans, econòmics, materials i 
municipals per acollir a les per-
sones de la ciutat que no tenen 
la pell blanca? Rubí denuncia la 
vulneració de drets de les perso-
nes refugiades amb la campanya 
“Siguem refugi”, però què fan 
quan aquestes persones ja són 
aquí? Com s’està acompanyant 
les persones que porten temps a 
la ciutat i segueixen sense poder 
accedir a un habitatge, contrac-
tes de feina o formacions, ni 
tenir cobertes les necessitats 
més bàsiques? 

Falta de suport políti c
No veiem als partits polítics 
rubinencs donar suport a la 
Iniciati va Legislati va Popular (ILP) 
impulsada per la campanya “Re-
gularización Ya” (Instagram: @
regularizacionya), que proposa 
una llei perquè les persones que 
han rebut una resolució desfavo-
rable de la seva sol·licitud i que 
porten anys treballant sense 
papers puguin regularitzar la 
seva situació administrativa i 
aconseguir una feina, permís de 
residència i accedir als mateixos 
drets socials que la resta.

És important aconseguir 
una interacció cultural real, però 
necessitem canviar les políti ques 
locals, i no només fer acti vitats 
de sensibilització al carrer, on 
només hi parti cipa la gent que 
ja està sensibilitzada. Parlem de 
trencar el mur del racisme insti -
tucional i, en això, l’Ajuntament 
té un paper molt important ja 
que és qui crea, canvia i aplica 
aquestes políti ques que faciliten 
l’existència de les persones que 
van arribar fa temps i que ja for-
men part de la nostra localitat.

Creiem que hem de con-
ti nuar avançant per afavorir la 
transformació social. És per això 
que demanem:

-Revisió i eliminació de qual-
sevol rastre de racisme a l’admi-
nistració i espais municipals.

-Accés a cursos de català i 

el castellà tot l’any, afavorint la 
parti cipació de les persones en 
situació administrati va irregular.

-Que les formacions laborals 
que s’imparteixen a la ciutat no 
compti n amb el requisit de tenir 
NIE o passaport.

-Reunions amb regularitat 
entre les enti tats que treballem 
amb població migrada i la Co-
ordinació de l’Àrea d’Igualtat i 
Ciutadania.

-Oficina centralitzada vi-
sible i accessible, com ho són 
els serveis del SAIER i CUESB a 
Barcelona.

-Ampliació de personal i 
horari d’atenció al Servei de 
Primera Acollida, tan presencial 
com telefònic. 

-Servei de traducció i in-
terpretació a les oficines mu-
nicipals.

-Agents socials que facin 
acompanyament a les ofi cines 
municipals.

-Servei de mediació entre 
famílies i immobiliàries.

-Guia escrita i audiovisual 
per a la ciutadania immigrada i 
que també esti gui disponible en 
idiomes com l’àrab, wolof, urdu, 
rus i xinès.

El 20 de juny no vam llegir 
conjuntament el manifest que 
ha redactat l’Ajuntament de Rubí 
perquè no volem col·laborar en 
accions que després queden en 
paper mullat. Des de RubíAcull 
no en volem ser còmplices. 

L a Festa Major de Sant Pere està a punt 
d’arribar i la ciutat es prepara per gau-
dir d’uns dies plens d’acti vitats. Com 

dèiem sempre, són dies de festa, d’alegria, 
de retrobaments, de balls i passejades, de 
dormir poc i de viure al carrer. I enguany 
ho seran més que mai, és la festa del re-
trobament, la primera festa després de dos 
anys molt durs marcats per una pandèmia 
que ens ha marcat un abans i un després, 
que ens ha sacsejat la vida i que s’ha endut 
persones esti mades. L’any passat es van 
recuperar acti vitats, però el cert és que les 
mascaretes, l’aforament limitat i el gel hidro-

Bona Festa Major!
EDITORIAL

alcohòlic ens van acompanyar a tot arreu. 
Aquesta és la primera Festa Major sense 
restriccions ni limitacions pel coronavirus, i 
esperem que sigui així, per molt de temps. 

Tornen totes les acti vitats multi tudinà-
ries, els concerts gratuïts a l’Escardívol, la 
ballada de Gitanes al carrer, els Mercadals 
i les Fires, les acti vitats de cultura popular i 
tradicional, els castells, els gegants, el jazz 
i el blues, el piromusical en obert... És el 
moment de tornar a omplir els carrers i de 
gaudir amb família, veïns, amics de la festa 
del retrobament. Ara sí. Bona Festa Major 
2022 a tothom! 

(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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The Papa’s and the Popo’s posaran la
música a la  revetlla de Sant Joan d’enguany

REDACCIÓ

Rubí celebrarà la tradicional 
revetlla de Sant Joan aquest 
dijous amb un programa 
d’actes que tindrà el seu 
punt culminant a l’Escar-
dívol, amb l’encesa de la 
foguera i l’actuació de la 
banda de versions The Pa-
pa’s and the Popo’s.

La celebració s’iniciarà 
a les 23.30 h a la plaça de 
Pere Aguilera, on les au-
toritats municipals rebran 
la Flama del Canigó i es 
farà lectura del tradicional 
manifest sobre la cultura 
catalana. El foc serà traslla-
dat per la Colla de Diables 
de Rubí fins a l’Escardívol 
en el marc del que es coneix 
com a Vesprada de Sant 
Joan, una tronada a través 
dels carrers de Pau Claris, 
Cadmo i Joaquim Blume. 
Un cop a l’Escardívol, tindrà 
lloc l’Escardilarre, un petit 

La Colla Gegantera del Club 
Amics de Rubí va participar 
amb el gegantó Pitus a la Fes-
ta infantil del barri del Pinar, 
que va tenir lloc dissabte al 
matí. El gegantó va formar 
part d’una cercavila junta-
ment amb la geganta Lola i el 
capgròs Eruir,  del Pinar.

D’altra banda, diumenge 
al matí, es van desplaçar fins 
a Calella per participar en 
la V Trobada de Gegantons 
dins de la Festa Major de Sant 
Quirze i Santa Julita, on van 
coincidir amb set colles vin-
gudes d’arreu de la província 
de Barcelona. La jornada va 
començar a les nou del matí 
amb la plantada i un esmorzar 
i posteriorment una cercavila 
fins a l’Ajuntament, on va 
tenir lloc la ballada. Un cop 
finalitzat l’acte, els geganters 
rubinencs van fer un dinar de 
germanor a la platja de Santa 
Susanna.

Finalment, aquest cap de set-
mana vinent, els gegantons 
del Club Amics participaran 
en la XXX Trobada de Gegants 
de Vinaròs, a la Comunitat 
Valenciana.

Miquel Merino escriu un lli-
bre sobre els Gegants de Vic
El rubinenc Miquel Merino, 
dels Gegants de Rubí, ha 
escrit el llibre ‘Els Gegants de 
Vic’, un treball profund sobre 
què representen les festes i 
els seguicis de la ciutat de Vic 
des de l’època medieval fins 
als nostres dies. També ha 
participat en la redacció del 
llibre el vigatà Francesc de 
Rocafiguera. La publicació té 
al darrere un treball d’inves-
tigació de més de sis anys i 
coincideix amb la celebració 
del 160è aniversari dels ge-
gants de Vic. Està previst que 
el llibre es presenti a Rubí a la 
tardor. / DdR

CULTURA POPULAR
Els gegants del Club Amics visiten 
el barri del Pinar i Calella

Membres de la colla, a Calella. / Cedida

Comencen les restriccions d’aparcament 
a l’Escardívol per les festes
REDACCIÓ

Amb motiu de la revet-
lla de Sant Joan i de la 
posterior Festa Major, 
els aparcaments lliures 
de l’Escardívol i de Rubí 
Forma hauran de bui-
dar-se de vehicles durant 
uns dies.

En el cas de l’Escardí-
vol, es prohibirà l’estaci-
onament i la parada a la 
meitat més propera a la 
caseta d’Esports a partir 
de les 6 h del dimarts 21 
de juny i fins a les 6 h del 
4 de juliol. A la banda 
més pròxima a la roton-
da, no es podrà aparcar 
ni aturar-se des de les 6 
h del 24 de juny fins a les 
6 h del 4 de juliol.

Quant al Rubí Forma, 
que serà ocupat per la 
tradicional fira d’atrac-
cions durant la Festa 
Major, també hi haurà 
dues fases de tancament. 
Aquest dimarts 21 de 
juny, a partir de les 6 h, es 

El grup farà ballar els assistents amb les seves versions d’èxits de tots els temps. / Cedida

restringirà l’aparcament i la 
parada a la petita zona de 
dalt on se situen normal-
ment les parades d’artesa-
nia. A la resta del recinte, 

l’aparcament es limitarà 
des de les 6 h del 26 de 
juny. En tots dos casos, es 
recuperarà la normalitat 
el 5 de juliol.

correfoc que enllaçarà amb 
l’encesa de la foguera sobre 
les 0.15 h.

El fi de festa el posarà el 
concert de The Papa’s and 
the Popo’s, al mateix Escar-
dívol. La banda, integrada 
per onze músics, presenta 

èxits de tots els temps del 
rock, del punk i de l’ska, sen-
se renunciar als grans temes 
del moment. Ells mateixos 
es defineixen com “un tri-
but a la música de ball, a les 
matinades, a cridar la lletra 
d’una cançó amb un got 

de plàstic a la mà aixecada, 
desafiant les lleis de la física 
newtoniana”.

Amb tots aquests ac-
tes, es recupera el format 
habitual de la revetlla, que 
va quedar alterat per la 
pandèmia.

La festa recupera els actes tradicionals com la flama 
del canigó, el correfoc i l’encesa de la foguera

Tornen els gots 
reutilitzables per la 
revetlla de Sant Joan 
i la Festa Major

Els bars de la revetlla de 
Sant Joan, com també pas-
sarà per Festa Major, servi-
ran les begudes fredes en 
gots reutilitzables de 300 ml 
lliures de bisfenol. Aquests 
es podran adquirir al preu 
de 0,5 €, i també es podran 
aconseguir portagots amb 
cinta per 1 € i portagots 
amb pinça per 0,5 €. Els 
gots es podran netejar en 
un punt d’autoneteja situat 
al mateix Escardívol si s’em-
bruten o si es vol canviar de 
beguda. Un cop s’hagin fet 
servir, es podran retornar 
també a l’Escardívol i recu-
perar-ne l’import sempre 
que es trobin en bon estat.

Des de la setmana passada, la zona ja està senyalitzada. / C.c

El Racó del Llibre presentarà ‘El 
Follet Oriol i el viatge en globus’
Coincidint amb la Festa Ma-
jor, el Racó del Llibre ha orga-
nitzat la presentació del llibre 
‘El Follet Oriol i el viatge en 
globus’ el 2 de juliol a les 12 
h. L’activitat comptarà amb 
un contacontes de l’actriu 
Núria Clemares i el dibuix 
en directe d’Òscar Sardá, 
creador de la sèrie sobre ‘El 
Follet Oriol’. Es tracta d’una 
col·lecció de més d’una vin-
tena de llibres relacionats 
amb les aventures d’un follet 
i que estan adreçades al 
públic infantil, especialment 
entre 3 i 6 anys.

Presentació de ‘Powe Peo-
ple’ a Lectors al tren
La llibreria Lectors al tren 
presentarà l’1 de juliol a les 
18 h l’àlbum ‘People Power’, 
de Rebbeca June, il·lustrat 

per Ximo Abadia, una ac-
tivitat que servirà com a 
cloenda de la programació 
del trimestre.
‘People Power’ és un llibre 
que parla del poder de la 
gent quan fa pinya, de la 
lluita compartida per les cau-
ses justes i de la constància 
i la força de voluntat com a 
motor per canviar el món.
Durant la presentació del lli-
bre, editat per Zahorí Books, 
es donaran a conèixer els 
llibres de la col·lecció ‘petit 
activista’, que agrupa àlbums 
que parlen d’emergència cli-
màtica, consum responsable, 
medi ambient, la vida als 
oceans, el benestar animal 
o les ciutats sostenibles i es 
farà un taller de pancartes. 
L’activitat està dirigida a ma-
jors de 8 anys./ DdR

LITERATURA
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La programació de l’estiu per a joves 
retorna el festival de Microteatre
REDACCIÓ

La programació d’activitats 
dirigides als joves a l’estiu 
ha donat el tret de sortida 
aquest cap de setmana amb 
la segona edició del Saló del 
Còmic, que ha omplert la 
rambla del Ferrocarril diven-
dres, dissabte i diumenge.

L’altra gran activitat des-
tinada als joves aquest es-
tiu, que tindrà lloc els dies 
25 i 26 de juny. Serà la 7a 
edició del festival Addictes 
al Microteatre. Es tracta 
d’una activitat impulsada 
per Tiamat Teatre i que 
oferirà 9 espectacles di-
ferents al Celler: ‘Gris’, de 
Raúl Velasco, ‘El Punto H’, 
de Tamboril Teatro, ‘Picar-
dies’, del Grup de Teatre 
d’Arenys de Munt, ‘Curiosa 
Coincidència’, de Drama 
Dramantis, ‘Apassionata’, de 
Ferran Vilajosana, ‘Actress 
life’, de Teatre Efímer, ‘Pa-
raules que no són fàcils de 
dir’, de Micromina Teatre, 
‘La decisió de Finnian’, de 
Fata Morgana i ‘Una obra 
d’Ignasi, d’Ignasi Muñoz. La 
reserva d’entrades gratuïtes 
es pot fer al correu electrò-

Rubí ha celebrat aquest 21 
de juny el Dia Europeu de la 
Música amb una sèrie d’ac-
tivitats pel carrer organitza-
des per l’Escola de Música 
Pere Burés. El consort de 
Vent i Música de cambra del 
centre va actuar a la tarda al 
vestíbul de l’estació dels Fer-
rocarrils de la Generalitat de 
Catalunya i posteriorment 
es va instal·lar un piano de 
cua situat a la plaça Pere 
Esmendia per qualsevol per-
sona que el volgués tocar. La 

commemoració va acabar 
amb les actuacions a la plaça 
Doctor Guardiet. Alumnat 
de l’escola i formacions de 
diverses entitats van oferir 
un concert obert a la ciuta-
dania. Hi va participar el Cor 
Jove, Diversmusic, el Quar-
tet de guitarres, Combo, i 
el grup de Saxo del centre. 
Les entitats convidades van 
serl’Obrador Coral de Rubí, 
el Cor Casal d’avis i l’Asoci-
ación Rociera Andaluza de 
Rubí. / DdR

BREUS
Rubí ha celebrat el Dia de la 
Música amb activitats al carrer

La música va sortir als carrers de Rubí. / J.A. Montoya

El Festival de Microteatre està organitzat per Tiamat Teatre. / Arxiu

nic microteatrerubi@gmail.
com.

També hi ha altres pro-
postes relacionades amb la 
cultura, com ara un curs de 
cinema a càrrec de l’Escola 
Superior de Cinema i Audi-
ovisuals de Catalunya (ES-
CAC). Del 18 al 22 de juliol, 
alumnat d’entre 14 i 18 anys 
aprendrà nocions bàsiques 
del llenguatge audiovisual 
realitzant un curtmetratge. 

També hi haurà cinema a la 
fresca, amb la projecció del 
film ‘El viaje de Chihiro’, a 
la plaça de la Sardana el 8 
de juliol.

Pel que fa a l’oferta for-
mativa, entre el 4 i el 8 de 
juliol hi haurà un curs de 
vetllador i un curs de pre-
monitor. També està previst 
un curs de dinamització 
poliesportiva entre el 5 i el 
12 de juliol, un curs de mo-

IL·LUSTRACIÓ

El II Saló del Còmic i del Manga de Rubí atreu un nombrós públic
REDACCIÓ

Durant tot aquest cap de 
setmana la Rambla del Fer-
rocarril ha acollit el segon 
Saló del Còmic i del Manga 
de Rubí, que ha registrat 
una bona afluència de pú-
blic, malgrat la intensa calor. 

La mostra, organitzada 
pel consistori amb la col·
laboració de l’entitat OTAKU, 
ha aplegat un total de 24 
parades d’autors i autores i 
editorials especialitzades en 
el món del còmic i el manga, 
entre elles, tres de la nostra 
ciutat: la Kame kame, El 

senyor Miyagi i Fran Disco. 
El Saló ha acollit diverses 

activitats paral·leles com 
exposicions, tallers, xerra-
des, presentacions edito-
rials i signatures d’autors i 
autores.

D’altra banda, La mostra 
també ha servit per treure 

a carrer les activitats que 
es fan a l’espai Jove Torre 
Bassas. 

Així el saló ha acollit  
l’exhibició final de K·POP i 
el col·lectiu de cosplay de 
l’espai jove també ha estat 
present a la rambla del Fer-
rocarril. 

A banda de les parades especialitzades del sector, la mostra ha comptat amb una variada programació d’activitats paral·leles. / J. A. Montoya

nitor d’activitats de lleure 
infantils i juvenils i un curs 
de dinamització esportiva 
entre el 13 i el 15 de juliol 
i un curs d’animació socio-
cultural entre el 18 i el 22 de 
juliol. També s’ofereix una 
càpsula informativa sobre 
l’atenció als infants amb TEA 
el 14 de juliol.

Activitats esportives
Pel que fa a l’àmbit esportiu, 
el 12 de juliol hi haurà un 
torneig de tenis taula, el 6 
i 20 de juliol una tarda de 
vòlei passat per aigua, el 13 
de juliol un vespre d’esports 
al carrer i el 26 de juliol una 
gimcana d’aigua. A més, 
el 15 de juliol està previst 
un torneig de Gaming amb 
campionats de Super Smash 
Bris, Just Dance, FIFA 2022 i 
Mario Kart Deluxe.

Finalment, el Servei de 
Joventut manté les assesso-
ries especialitzades durant 
el juny i el juliol. Les sessions 
es poden dur a terme per te-
lèfon, per correu electrònic, 
en línia o presencialment 
i tracten temes laborals, 
sexuals i de parella i d’acom-
panyament emocional.

L’Associació de la Gent Gran 
de Rubí va inaugurar dilluns 
l’exposició de treballs ma-
nuals fets durant el curs a 
l’entitat.  El vestíbul de la Bi-
blioteca va quedar petit per 
acollir tota la gent que no es 

va voler perdre la inaugura-
ció, que va comptar amb la 
presència de l’alcaldessa, 
Ana M. Martínez, i l’actuació 
del grup Rondalla Atardecer. 
La mostra romandrà oberta 
fins al 17 de juliol. / DdR

Gran èxit de la mostra de 
manualitats de l’Associació de 
la Gent Gran de Rubí

Prop de 150 persones van participar a la inauguració. / Cedida

La CECAR ha lliurat aquests dies el premi de la rifa organitzada 
amb motiu d ela celebració del Dia d’Andalusia a finals de 
maig. Jordi Barcelona Ríos ha estat l’afortunat guanyador del 
pernil ibèric i d’un cap de setmana a Calella. / DdR

Sortejat el pernil de la rifa del 
Dia d’Andalusia
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La Festa Major recupera el seu 
format amb prop de 200 acti vitats

L‘alcaldessa, Ana M. 
Martí nez, i el regidor 
de Promoció i Dina-

mització Cultural, Moisés 
Rodríguez, han presentat 
aquest dimecres la progra-
mació de la Festa Major de 
Sant Pere, que tindrà lloc 
del 28 de juny al 3 de juliol. 
Una celebració que inclou 
prop de 200 acti vitats per a 
tots els públics organitzades 
per l’Ajuntament i el teixit 
associati u local.

La festa arriba marcada 
per la recuperació de la nor-
malitat després de dos anys i 
mig de pandèmia. La prime-
ra edil ha agraït el treball de 
tots els serveis municipals i 
molt especialment també 
la parti cipació d’enti tats de 
tota mena, “que posen el 
millor que tenen al servei 
de la festa gran de la ciutat”.

Dins la programació 
d’aquest any, hi haurà totes 
les propostes habituals de 
la celebració, algunes de les 
quals es recuperen després 
dels pitjors moments de la 
pandèmia, especialment 
aquelles més multi tudinà-
ries. Enguany tornaran els 
correfocs, que l’any passat 
van ser ravals estàtics; el 
correaigües amb el Bòjum; 
les Gitanes al Carrer, les 
actuacions de les cases re-
gionals; el Holi Dolly Rubí 
Festi val i els concerts mas-
sius a l’Escardívol. Tampoc 
hi faltaran les nombroses 
propostes esporti ves o les 

acti vitats juvenils, que tor-
naran a multi plicar-se a la 
plaça de Salvador Allende 
gràcies a la iniciativa de 
Rubí Jove i de les enti tats 
de l’àmbit.

La Festa Major incorpo-
ra també algunes novetats. 
Així, la programació inclou-
rà noves propostes familiars 
vinculades al Carnet 360, 
amb l’objecti u de promoure 
aquest instrument al ser-
vei de l’equitat educati va. 
També s’estrenarà el con-
curs Rubí té talent, amb 
el suport de l’estudi de 
gravació Essentia Beyond 
Music, per donar visibilitat 
als i a les cantants de la 
ciutat, i un nou karaoke a la 
plaça de Salvador Allende 
que vol reprendre l’èxit de 
l’acti vitat que es feia fa uns 
anys. Pel que fa a l’Espai 
ARTBORETUM, que va ser 
la gran novetat de l’any 
passat, es reeditarà els dies 
1, 2 i 3 de juliol com un espai 
alternati u on l’art urbà serà 
el protagonista, amb les 
foodtrucks i el mercat

La música serà una de 
les grans protagonistes amb 
la vintena d’arti stes del fes-
ti val RRandom, les Jornades 
de Jazz, els concerts de 
blues, el Rubí Sound o els 
concerts promoguts per les 
enti tats més joves.

Finalment, Martínez i 
Rodríguez han assenyalat 
que, en aquesta Festa Ma-
jor, l’Ajuntament també 

prestarà especial atenció 
al tema de la mobilitat. 
Així, s’habilitarà un servei 
especial nocturn de bus des 
del dimecres 29 de juny al 
diumenge 3 de juliol, amb 
una freqüència de pas de 60 
minuts. La nit de dissabte 
a diumenge, el servei serà 
ininterromput. A més, s’ofe-
rirà el servei de parada a 
demanda. A parti r de les 22 
h, l’autobús podrà efectuar 

Els responsables dels 
capgrossos del Club Natació 
Rubí, pregoners de la Festa

Els responsables dels capgrossos del Club Natació Rubí, 
Montserrat Jiménez i Joan Manel Sampons, seran els prego-
ners de la Festa Major 2022, coincidint amb el 50è aniversari 
del club esporti u local. El pregó ti ndrà lloc dimarts 28 a les 
20.30 h. Just una hora després de l’inici del Seguici de Festa 
Major, enguany a càrrec de la Colla dels Diables de Rubí i de 
les enti tats de la Taula de Cultura Popular i Tradicional. El 
Seguici sorti rà de la plaça de l’Anti ga Estació i es dirigirà cap 
a l’Ajuntament passant per diversos carrers del centre. / DdR  

parades intermèdies perquè 
hi baixin aquelles persones 
que se senti n vulnerables, 
sobretot dones, persones 
menors d’edat i persones 
amb discapacitat.

També se senyalitzaran 
les zones d’aparcament al 
polígon de la Llana, Can 
Fatjó i Cova Solera per al 
vehicle privat. Martínez 
ha recordat que no es pot 
aparcar a la carretera. Acte de presentació de la Festa Major. / Ajuntament-Localpres

Capgrossos del Club Natació Rubí. / Cedida CNR
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del 27 de juny al 3 de juliol

Música, música i 
m é s  m ú s i c a , 
aquesta és la pro-
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ca͕� ƵŶĂ�ďĂŶĚĂ�ŵĂĚƌŝůĞŶǇĂ�
ŝ� ĂůĂĐĂŶƚŝŶĂ� ĨŽƌŵĂĚĂ� ƉĞů�
ĐĂŶƚĂŶƚ� ^ƵƌŵĂ͕� Ğů� ďĂŝǆŝƐƚĂ�
�ĞƚŽ�ŝ�Ğů�ďĂƚĞƌŝĂ�<ŽďĞ͘��ů�ŐƌƵƉ�
Ě͛ŝŶĚŝĞ�ƌŽĐŬ�ƋƵĞ�ǀĂ�ƚƌŝŽŵĨĂƌ�
Ăŵď�Ğů�ƚĞŵĂ�͚DĂĚƌŝĚ�ƐŝŶ�Ɵ�͛�
ƉƌĞƐĞŶƚĂ�ĂƌĂ�Ğů� ƐĞƵ� ƚƌĞďĂůů�
�͚ƐƵŵŝƌĠ� ůĂ�ŵƵĞƌƚĞ�ĚĞ�DƵͲ
ĨĂƐĂ͛͘ ���ůĞƐ�Ϯϯ�Ś�ƉƵũĂƌă�Ă�ů Ğ͛ƐͲ
ĐĞŶĂƌŝ�ůĂ�ďĂŶĚĂ�ĚĞ�ƉƵŶŬ�ƌŽĐŬ�
La La Love You͕�ƋƵĞ�Ğů�ϮϬϮϬ�
ǀĂ�ƌĞďƌĞ�Ğů�WƌĞŵŝ�Dds��D��
Ăů�DŝůůŽƌ��ƌƟ�ƐƚĂ��ƐƉĂŶǇŽů�ŝ�Ğů�
ϮϬϮϭ�ǀĂ�ĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌ�Ğů�ĚŽďůĞ�
ĚŝƐĐ�ĚĞ�ƉůĂơ��ƉĞƌ� ů ă͛ůďƵŵ�͚�ů�
Į�Ŷ�ĚĞů�ŵƵŶĚŽ͛͘

hŶ� ĚĞůƐ� ĂƌƚŝƐƚĞƐ� ŵĠƐ�
ĚĞƐƚĂĐĂƚƐ�ƋƵĞ�ƉĂƐƐĂƌĂŶ�ƉĞů�
ZZĂŶĚŽŵ�ŚŽ� ĨĂƌă�Ğů�Ϯϲ�ĚĞ�
ũƵŶǇ�Ă�ůĞƐ�ϮϬ�Ś�Ăů�ƚĞĂƚƌĞ�ŵƵŶŝͲ
ĐŝƉĂů�>Ă�̂ ĂůĂ͘�>͛ĂƌƟ�ƐƚĂCepeda 
ĞƐƚă�ĚĞ�ŐŝƌĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚ�Ğů�ƐĞƵ�
ĚĂƌƌĞƌ�ƚƌĞďĂůů͕�͚^ĞŵƉŝƚĞƌŶŽ͕͛ �
ƋƵĞ�ƉƵďůŝĐĂƌă�ĚƵƌĂŶƚ�ĂƋƵĞƐͲ
ƚĂ�ƚĂƌĚŽƌ͘ ��ů�ƉƌĞƵ�ĚĞůƐ�Ɵ�ƋƵĞƚƐ�
per accedir a l’espectacle 
ƚĞŶĞŶ�ƵŶ�ĐŽƐƚ�ĚĞ�ϭϯ�ĞƵƌŽƐ͘

WĞƌ�ƚĂŶĐĂƌ�ĂƋƵĞƐƚƐ�ĐŽŶͲ
ĐĞƌƚƐ�ƉƌĞǀŝƐ�Ă�ůĞƐ�ĨĞƐƚĞƐ�ŽĮ�Ͳ
ĐŝĂůƐ͕�Ğů�Ϯϳ�ĚĞ�ũƵŶǇ�Ă�ůĞƐ�Ϯϭ�Ś�
ů Ğ͛ƐĐĞŶĂƌŝ�ĚĞů�ƚĞĂƚƌĞ�ŵƵŶŝĐŝͲ
ƉĂů�>Ă�^ĂůĂ�ƌĞďƌă�ů Ă͛ƌƟ�ƐƚĂ�La 
Mare͘�>Ă�ĐĂŶƚĂŶƚ�ŝ�ŐƵŝƚĂƌƌŝƐƚĂ�
ŐĂĚŝƚĂŶĂ�ŚĂ�ƉƵďůŝĐĂƚ�ũĂ�ƚƌĞƐ�

ĨŝŶƐ� Ă� ϴ� ŐƌĂŶƐ� ĞƐƉĞĐƚĂĐůĞƐ�
ŵƵůƟ�ƚƵĚŝŶĂƌŝƐ͕�ŵŽůƚ�ǀĂƌŝĂƚƐ�
ŝ�ƉĞƌ�Ă�ƚŽƚƐ�ĞůƐ�ŐƵƐƚŽƐ�ĚƵƌĂŶƚ�
ůĞƐ�ŶŝƚƐ�ĚĞů�Ϯϵ�ŝ�ϯϬ�ĚĞ�ũƵŶǇ�ŝ�
ů͛ϭ�ŝ�Ğů�Ϯ�ĚĞ�ũƵůŝŽů͘

�ů�Ϯϵ�ĚĞ�ũƵŶǇ�Ă�ůĂ�ŵŝƚũĂŶŝƚ�
ůĂ� ĐŝƚĂ� ƐĞƌă�Ăŵď� ůĂ�ŵƷƐŝĐĂ�
ĞŶ�ĐĂƚĂůă͕�Ăŵď�Ğů�ƌĞƚŽƌŶ�ĚĞů�
grup Mishima͕� ƋƵĞ� ĨĂ�ƵŶƐ�
ĂŶǇƐ�ũĂ�ǀĂ�ǀŝƐŝƚĂƌ�ůĂ�ĐŝƵƚĂƚ�ƉĞƌ�
ůĂ�ĨĞƐƚĂ�ĚĞ�̂ ĂŶƚ�WĞƌĞ͘�>Ă�ďĂŶͲ
ĚĂ�Ě͛ŝŶĚŝĞ�ƉŽƉ�ĐĂƚĂůĂŶĂ�ǀĂ�
ĂƌƌŝďĂƌ�Ă�ůĂ�ĨĂŵĂ�ĨĂ�ŐĂŝƌĞďĠ�
ϭϱ�ĂŶǇƐ͕�ƉĞƌž�ĂƌĂ�ŚĂ�ƉƵďůŝĐĂƚ�
ƵŶ� ŶŽƵ� ĚŝƐĐ� ĚĞƐƉƌĠƐ� Ě͛ƵŶ�
ůƵƐƚƌĞ�ĞŶ�ƐŝůĞŶĐŝ͘���ů Ă͛ďƌŝů�ǀĂ�
ǀĞƵƌĞ�ůĂ�ůůƵŵ�͚>͛ĂŝŐƵĂ�ĐůĂƌĂ͕͛ �
ƋƵĞ��ĂǀŝĚ� �ĂƌĂďĠŶ͕�DĂƌĐ�
>ůŽƌĞƚ͕� �ĂŶŝ� sĞŐĂ͕� �ůĨŽŶƐ�

�ů�ŐƌƵƉ��ĂŵĞůĂ�ĠƐ�ƵŶ�ĚĞůƐ�ŐƌĂŶƐ�ĞƐƉĞĐƚĂĐůĞƐ�ƋƵĞ�ŽĨĞƌŝƌă�Ğů�ĨĞƐƟ�ǀĂů�ZZĂŶĚŽŵ͘�ͬ��ĞĚŝĚĂ

�ů�ZZĂŶĚŽŵ�ƚŽƌŶĂ�ƉĞƌ�&ĞƐƚĂ�DĂũŽƌ�Ăŵď�
més d’una vintena de propostes musicals

ĚŝƐĐŽƐ� ŝ�Ğů�ĚĂƌƌĞƌ͕ � ͚Dŝ�ZĂşǌ͕͛ �
ha estat produït pel músic 
�ŝĞŐŽ�'ĂůĂǌ͘��Ɛ�ƚƌĂĐƚĂ�Ě͛ƵŶĂ�
ƉƌŽƉŽƐƚĂ�ŵƵƐŝĐĂů�ƉůĞŶĂ�ĚĞ�
ĨƵƐŝſ�ƌşƚŵŝĐĂ͕�ĨƌĞƐĐŽƌ� ŝ�ĂƌƌĞů�
ŝďĞƌŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂ͘� >ĞƐ� ĞŶͲ
ƚƌĂĚĞƐ�ƚĞŶĞŶ�ƵŶ�ĐŽƐƚ�ĚĞ�ϭϬ�
ĞƵƌŽƐ͘

�ůƐ� ĐŽŶĐĞƌƚƐ� ĚĞů� ZZĂŶͲ
ĚŽŵ�ĐŽŶƟ�ŶƵĂƌĂŶ�ƐĞŶƚ�ƉƌŽͲ
ƚĂŐŽŶŝƐƚĞƐ�Ă� ůĂ� ĐŝƵƚĂƚ� ĐŽŝŶͲ
ĐŝĚŝŶƚ�Ăŵď�Ğů�ƉƌŝŵĞƌ�ĚŝĂ�ĚĞ�
&ĞƐƚĂ�DĂũŽƌ͕ �Ğů�Ϯϴ�ĚĞ� ũƵŶǇ͘ �
�ů�ƉƌŝŵĞƌ� ƐĞƌă� ů͛ĞƐƉĞĐƚĂĐůĞ�
del gaiter Carlos Núñez, a 
ůĞƐ� ϮϮ͘ϯϬ� Ś� Ă� ů͛ĂŵĨŝƚĞĂƚƌĞ�
ĚĞů� �ĂƐƚĞůů͘� �Ɛ� ƚƌĂĐƚĂ� Ě͛ƵŶ�
ĞƐƉĞĐƚĂĐůĞ�ŽďĞƌƚ�Ăů�ƉƷďůŝĐ�ĞŶ�
ƋƵğ�Ğů�ŵƷƐŝĐ�ŐĂůůĞĐ�ŽĨĞƌŝƌă�Ğů�

Camela͕�ŐƌĂŶƐ�ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĞƐ�
ĚĞ� ůĂ�Ŷŝƚ�ĚĞ� ůĂ�&ĞƐƚĂ�DĂũŽƌ�
ĚĞů�ϯϬ�ĚĞ� ũƵŶǇ͘��ĐƚƵĂƌĂŶ�Ă�
ů͛�ƐĐĂƌĚşǀŽů�Ă�ƉĂƌƟ�ƌ�ĚĞ�ůĂ�ŵŝƚͲ
ũĂŶŝƚ�ĞŶ�ƵŶ�ĞƐƉĞĐƚĂĐůĞ�ƋƵĞ�
Ɛ Ğ͛ƐƉĞƌĂ�ƋƵĞ�ĂƉůĞŐƵŝ�ƵŶ�ŐƌĂŶ�
ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ƌƵďŝŶĞŶĐƐ͘��ŝŽŶŝͲ
ƐŝŽ�DĂƌơ�Ŷ�ŝ��ŶŐĞůĞƐ�DƵŹŽǌ�
ǀĂŶ� ƉŽƉƵůĂƌŝƚǌĂƌ� ůĂ� ƐĞǀĂ�
ŵƷƐŝĐĂ�Ă��ƐƉĂŶǇĂ�Ă�ƉƌŝŶĐŝƉŝƐ�
ĚĞů� ƐĞŐůĞ�yy�Ăŵď�ĞůƐ� ƐĞƵƐ�
ƌĞŐŝƐƚƌĞƐ�ǀŽĐĂůƐ�ĂŇ�ĂŵĞŶĐĂƚƐ�
Ăŵď�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�ƉŽƉ�ĂĐŽŵͲ
ƉĂŶǇĂƚƐ�ĚĞ� ƐŝŶƚĞƟ�ƚǌĂĚŽƌƐ� ŝ�
ďĂƐĞƐ�ƚĞĐŚŶŽ͘��ĂŶĕŽŶƐ�ĐŽŵ�
͚�ƵĂŶĚŽ� ǌĂƌƉĂ� Ğů� ĂŵŽƌ͛� Ž�
͚EƵŶĐĂ�ĚĞďş� ĞŶĂŵŽƌĂƌŵĞ͛�
Ɛ͛ŚĂŶ�ĐŽŶǀĞƌƟ�ƚ�ũĂ�ĞŶ�ĐůăƐƐŝĐƐ�
ĚĞ�ůĂ�ŵƷƐŝĐĂ�ĞƐƉĂŶǇŽůĂ͘

�ĞƐƉƌĠƐ� ĚĞ� ů͛ĂĐƚƵĂĐŝſ�
ĚĞů�ĚƵĞƚ�ŵĂĚƌŝůĞŶǇ͕ � ůĂ� ĨĞƐͲ
ƚĂ� ĐŽŶƟ�ŶƵĂƌă�Ăŵď�Ğů� ŐƌƵƉ�
Ultrarumba͕�ƵŶĂ�ďĂŶĚĂ�ĚĞ�
ƚƌŝďƵƚ�Ă��ƐƚŽƉĂ�ĨŽƌŵĂĚĂ�ƉĞƌ�
dŽŵĄƐ�sŝĚĂů͕�>ƵŝƐ�sĞŐĂ͕��ƌŝƐͲ
ƚŝĂŶ�WƵůŝĚŽ͕�sĂůĞŶƚşŶ͕� ZĂƷů�
'ĂůŝŶĚŽ͕� :ŽƐĠ��ů� WĞůŝƌƌŽũŽ� ŝ�
�ŶƚŽŶŝŽ�'ŽŶǌĄůĞǌ͘��ĞƐ�ĚĞů�
ϮϬϭϲ� ŽĨĞƌĞŝǆĞŶ� ůĞƐ� ƐĞǀĞƐ�
ƉƌžƉŝĞƐ�ǀĞƌƐŝŽŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ŵŝůůŽƌ�
ŵƷƐŝĐĂ�ĚĞůƐ�ŐĞƌŵĂŶƐ�DƵŹŽǌ͘

�� ůĂ�Ŷŝƚ�ĚĞ� ů͛ϭ�ĚĞ� ũƵůŝŽů�
ĂƌƌŝďĂƌă�ƵŶ�ĂůƚƌĞ�ĚĞůƐ�ŐƌĂŶƐ�
ĐŽŶĐĞƌƚƐ�Ă� ů͛�ƐĐĂƌĚşǀŽů͕�ƋƵĞ�
ĨĂƌă� ůĞƐ� ĚĞůşĐŝĞƐ� Ě͛ĂƋƵĞůůƐ�
que els agrada la música ur-
ďĂŶĂ�ŝ�Ğů�ƌĞŐŐĂĞƚŽŶ͘��ů�ĚƵĞƚ�
Cali&El Dandee� ƚŽƌŶĂƌă� Ă�

ĂĐƚƵĂƌ� Ă� ZƵďş� ĚĞƐƉƌĠƐ� ĚĞ�
ǀŝƐŝƚĂƌ� ůĂ�ĐŝƵƚĂƚ� ĨĂ�ƵŶƐ�ĂŶǇƐ�
Ăŵď�Ğů� ĨĞƐƚŝǀĂů� WƌŝŵĂǀĞƌĂ�
WŽƉ͘��ůƐ�ŐĞƌŵĂŶƐ�ĐŽůŽŵďŝĂŶƐ�
�ůĞũĂŶĚƌŽ�ŝ�DĂƵƌŝĐŝŽ�ZĞŶŐŝĨŽ�
ŚĂŶ�ƉƵďůŝĐĂƚ�ĂƋƵĞƐƚ�ϮϬϮϮ�Ğů�
ƐĞƵ�ƚĞƌĐĞƌ�ĚŝƐĐ͗�͚ DĂůŝďƷ͕͛ �ƋƵĞ�
ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŶ�ĚƵƌĂŶƚ�Ğů� ĐŽŶͲ
ĐĞƌƚ͕�ŽŶ�ƚĂŵďĠ�ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĂŶ�
els seus temes més populars, 
ĐŽŵ�͚ zŽ�ƚĞ�ĞƐƉĞƌĂƌĠ͕͛ �͚ sŽůǀĞƌ͛�
Ž�͚'Žů͛͘

>Ă� Ŷŝƚ� ĐŽŶƚŝŶƵĂƌă� Ăŵď�
ŵŽůƚĂ�ŵĠƐ�ŵƷƐŝĐĂ� Ăŵď�Ğů�
ĐŽŶĐĞƌƚ�Los 40 On Tour, a 
ƉĂƌƟ�ƌ�ĚĞ�ůĂ�ϭ͘ϯϬ�Ś͘��ůƐ��:�ĚĞ�
ů Ğ͛ŵŝƐƐŽƌĂ�>ŽƐ�ϰϬ�WƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĂŶ� ů͛�ƐĐĂƌĚşǀŽů�
ĞŶ�ƵŶĂ�ƉŝƐƚĂ�ĚĞ�ĚŝƐĐŽƚĞĐĂ�Ă�

ů Ă͛ŝƌĞ�ůůŝƵƌĞ�ƉƵŶǆĂŶƚ�ůĂ�ŵƷƐŝĐĂ�
ƉŽƉ�ŝ�ƌŽĐŬ�ŵĠƐ�ĂĐƚƵĂů�ĚĞů�ƉĂͲ
ŶŽƌĂŵĂ�ŵƵƐŝĐĂů͘�hŶĂ�ƐĞƐƐŝſ�
ƋƵĞ�ƚĂŵďĠ�Ɛ͛ŚĂ�ĐŽŶǀĞƌƟ�ƚ�ĞŶ�
ƵŶ�ĐůăƐƐŝĐ�ĚĞ�&ĞƐƚĂ�DĂũŽƌ� ŝ�
ƋƵĞ�ĠƐ�ŵŽůƚ�ƉŽƉƵůĂƌ�ĞŶƚƌĞ�
ůĂ�ĐŝƵƚĂĚĂŶŝĂ͘

>Ă�Eŝƚ�'ŽůĨĂ͕�ƋƵĞ�ƐĞƌă�Ğů�
Ϯ�ĚĞ� ũƵůŝŽů͕�ƉŽƌƚĂƌă� ƚƌĞƐ�ĂĐͲ
ƚƵĂĐŝŽŶƐ�Ă�ů Ğ͛ƐĐĞŶĂƌŝ�ĚĞ�ů͛�ƐͲ
ĐĂƌĚşǀŽů͘� >Ă�Ŷŝƚ� ĐŽŵĞŶĕĂƌă�
Ăŵď�Ğů�ĚŝƌĞĐƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĨŽƌŵĂĐŝſ�
EĂŶĐǇƐ�ZƵďŝĂƐ, format per 
DĂƌŝŽ� ŝ�DĂƌƚĂ� sĂƋƵĞƌŝǌŽ͕�
:ƵĂŶ�WĞĚƌŽ�ŝ�DŝŐƵĞů͘�

�ů� ƋƵĂƌƚĞƚ� ĠƐ� ƵŶ� ŐƌƵƉ�
Ěŝİ�Đŝů�ĚĞ�ĐůĂƐƐŝĮ�ĐĂƌ� ŝ�Ğů� ƐĞƵ�
ĞƐƉĞĐƚĂĐůĞ�ǀĂ�ĚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉĞƌͲ
ĨŽƌŵĂŶĐĞ� ƌĞƚƌŽ� ĨŝŶƐ� Ă� ůĞƐ�
ǀĞĚĞƚƐ� ŝ�Ğů�ŐůĂŵƵƌ�ŵĠƐ�ƐŽͲ
ĨŝƐƚŝĐĂƚ͘� ͚DĞ�ĞŶĐĂŶƚĂ͕͛ � ͚WĞͲ
ůƵƋƵŝƚĂƐ͕͛ � ͚�ŝ� ƋƵĞ� Ɛş͛� ŝ� ƵŶĂ�
ǀĞƌƐŝſ�ƉƌžƉŝĂ�ĚĞů� ƚĞŵĂ� ͚�ůů�
/�tĂŶƚ�ĨŽƌ��ŚƌŝƐƚŵĂƐ�/Ɛ�zŽƵ͛�
ƐſŶ�ĂůŐƵŶƐ�ĚĞůƐ�ƐĞƵƐ�ƚĞŵĞƐ�
ŵĠƐ�ĐŽŶĞŐƵƚƐ͘�>Ă�ĨĞƐƚĂ�ĞƐƚă�
ĂƐƐĞŐƵƌĂĚĂ�Ăŵď�ĂƋƵĞƐƚ�ŐƌƵƉ�
ĐĂŶĂůůĂ�ƋƵĞ�ŶŽ�ĚŽŶĂƌă�ƚƌĞǀĂ�
ƐŽďƌĞ�ů Ğ͛ƐĐĞŶĂƌŝ͘

>Ă� Ŷŝƚ� ĐŽŶƚŝŶƵĂƌă� Ăŵď�
l’actuació de �ŽƐ�WĄũĂƌŽƐ�ŝ�ƵŶ
trío͕�ƵŶ�ŐƌƵƉ�ĚĞ�ƚƌŝďƵƚ�Ă�:ŽĂŶ�
DĂŶƵĞů�̂ ĞƌƌĂƚ�ŝ�:ŽĂƋƵŝŶ�̂ ĂďŝͲ
ŶĂ͘��Ɛ�ƚƌĂĐƚĂ�Ě͛ƵŶ�ĞƐƉĞĐƚĂĐůĞ�
ŵƵƐŝĐĂů�ĞŶ�ƋƵğ�Śŝ�ƉĂƌƟ�ĐŝƉĞŶ�
ƵŶĂ� ĚŽƚǌĞŶĂ� ĚĞ�ŵƷƐŝĐƐ� ŝ�
ĐĂŶƚĂŶƚƐ͕�ůŝĚĞƌĂƚƐ�ƉĞƌ�DĂŶƵ�
ĚĞů�ZşŽ�ŝ�&ĞůŝƉĞ�'ŝů͘��ů�ĐŽŶĐĞƌƚ�
ĚĞ�ƚƌŝďƵƚ�ĞŶĐĂĚĞŶĂ�ƵŶ�ĂŵƉůŝ�
ƌĞƉĞƌƚŽƌŝ�ĚĞ�^ĂďŝŶĂ�ŝ�^ĞƌƌĂƚ�
ĚĞƐ�ĚĞů� ƌĞƐƉĞĐƚĞ� ŝ� ůĂ�ĐŽŶƐŝͲ
ĚĞƌĂĐŝſ�Ě Ă͛ƋƵĞƐƚƐ�ĚŽƐ�ŐƌĂŶƐ�
ĐĂŶƚĂƵƚŽƌƐ�ƋƵĞ�ŚĂŶ�ĚĞĚŝĐĂƚ�
ƚŽƚĂ�ůĂ�ƐĞǀĂ�ǀŝĚĂ�Ă�ůĂ�ŵƷƐŝĐĂ͘

/�ĐŽŵ�ŶŽ�ƉŽĚŝĂ�ƐĞƌ�Ě͛ƵŶĂ�
ĂůƚƌĂ�ŵĂŶĞƌĂ͕�ƉĞƌ� ƚĂŶĐĂƌ� ůĂ�
Eŝƚ�'ŽůĨĂ� ů Ğ͛ƐĐĞŶĂƌŝ� ƚŽƌŶĂƌă�
Ă�ĞƐƚĂƌ�ŽĐƵƉĂƚ�ƉĞƌ�ůĂ�ďĂŶĚĂ�
ƋƵĞ� ĨĂ� ĂŶǇƐ� ƋƵĞ� ƉŽƐĂ� Ğů�
ĐŽůŽĨſ�ĂůƐ�ĚŝƐƐĂďƚĞƐ�ĚĞ�&ĞƐƚĂ�
Major: Versión Imposible͘�
hŶ� ŐƌƵƉ� ůŝĚĞƌĂƚ� ƉĞƌ��ĂǀŝĚ�
DŽƌĞŶŽ�ƋƵĞ͕� ĂĐŽŵƉĂŶǇĂƚ�
ĚĞ�ĐŝŶĐ�ŵƷƐŝĐƐ͕� ƌĞƚ� ƚƌŝďƵƚ�Ă�
ĂƌƟ�ƐƚĞƐ�ĚĞ�ƚŽƚĞƐ�ůĞƐ�ğƉŽƋƵĞƐ�
ŝ�ĞƐƟ�ůƐ�ĐŽŵ�&ŝƚŽ͕��ĂŶŝ�DĂƌơ�Ŷ͕�
^ŚĂŬŝƌĂ͕�:ƵůŝŽ�/ŐůĞƐŝĂƐ͕��ĂŵŝůŽ�
^ĞƐƚŽ͕��ƌŽƐ�ZĂŵĂǌǌŽƟ��Ž�>ŽͲ
ƵŝƐ��ƌŵƐƚƌŽŶŐ͕�ĞŶƚƌĞ�ŵŽůƚƐ�
ĂůƚƌĞƐ͘

El darrer dia de la festa 
ĚĞ�^ĂŶƚ�WĞƌĞ͕�Ğů�ϯ�ĚĞ�ũƵůŝŽů͕�
ĞŶĐĂƌĂ�Śŝ�ŚĂƵƌă� ƚĞŵƉƐ�ƉĞƌ�
ƚƌĞƐ� ĐŽŶĐĞƌƚƐ�ŵĠƐ͘��ŽƐ� ƐĞͲ
ƌĂŶ�Ă�ů Ă͛ŵĮ�ƚĞĂƚƌĞ�ĚĞů��ĂƐƚĞůů�
ŽďĞƌƚƐ�Ă�ƚŽƚŚŽŵ͕�ŽŶ�ĂĐƚƵĂƌă�
ƉƌŝŵĞƌĂŵĞŶƚ Jamones con 
Tacones Ă�ƉĂƌƟ�ƌ�ĚĞ� ůĞƐ�ϭϵ�
Ś͘��Ɛ�ƚƌĂĐƚĂ�Ě͛ƵŶ�ŐƌƵƉ�ŵƵƌͲ
Đŝă� ƋƵĞ�ĂĐĂďĂ�ĚĞ�ƉƵďůŝĐĂƌ�
͚WŽǁĞƌ�tĂůŬŝŶŐ͕͛ �ƵŶ�ĚŝƐĐ�ĚĞ�
ƐŽŶƐ�ĞůĞĐƚƌžŶŝĐƐ�ƉůĞ�Ě Ğ͛ŶĞƌͲ
ŐŝĂ� ŝ� ĐƌĞĂƟ�ǀŝƚĂƚ͘��ů� ƌĞůůĞƵ�Ğů�
ƉƌĞŶĚƌă�Ğů�ŐƌƵƉ�>ĂĚŝůůĂ�ZƵƐĂ
Ă�ƉĂƌƟ�ƌ�ĚĞ�ůĞƐ�Ϯϭ�Ś͕�ƵŶ�ĚƵĞƚ�
ƋƵĞ�ǀĂ�ĂĐƚƵĂƌ�Ă�ZƵďş�ĨĂ�ƵŶƐ�
ĂŶǇƐ�ĞŶ�Ğů�ŵĂƌĐ�ĚĞů��ŝĂ�>'d�/�
ŝ�ƋƵĞ�ǀĂ�ƌĞǀŽůƵĐŝŽŶĂƌ�ůĂ�ƉůĂĕĂ�
^ĂůǀĂĚŽƌ��ůůĞŶĚĞ�Ăŵď�Ğů�ƐĞƵ�
ĚŝƌĞĐƚĞ�ĐĂƌƌĞŐĂƚ�Ě͛ŚƵŵŽƌ͘ ��ůƐ�
ƉĞƌŝŽĚŝƐƚĞƐ� dĂŶŝĂ� >ŽǌĂŶŽ� ŝ�
sşĐƚŽƌ�&͘ ��ůĂƌĞƐ�ŚĂŶ�ƉĂƚĞŶƚĂƚ�
ƚĞŵĞƐ�ƐƵƌƌĞĂůŝƐƚĞƐ�ĐŽŵ�͚<ŝƩ��
Ǉ� ůŽƐ� ĐŽĐŚĞƐ�ĚĞů�ƉĂƐĂĚŽ͛�Ž�
͚DĂĐĂƵůĂǇ��ƵůŬŝŶ͛͘

&ŝŶĂůŵĞŶƚ͕�Ăů�ƚĞĂƚƌĞ�ŵƵͲ
ŶŝĐŝƉĂů�>Ă�^ĂůĂ�ĞƐƚă�ƉƌĞǀŝƐƚĂ�

ZĞǀŝǀĂů�ůĂ�Ŷŝƚ�ĚĞ�ĚŝƐƐĂďƚĞ�
Ăŵď�ƵŶ�ƚƌŝďƵƚ�Ă�ZĂī�ĂĞůĂ�

Carrà i Javier de los Pecos
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�ů�ŐƌƵƉ��ŝĂŽ�ZĂī�ĂĞůĂ�ƚĂŶĐĂƌă�ůĂ�Ŷŝƚ�ĚĞů�ZĞǀŝǀĂů͘�ͬ��ĞĚŝĚĂ

�ů�ĐůăƐƐŝĐ�ZĞǀŝǀĂů�ƚŽƌŶĂ�ƵŶĂ�
ǀĞŐĂĚĂ�ŵĠƐ� ƉĞƌ� ůĂ� &ĞƐͲ
ƚĂ�DĂũŽƌ� ĚĞ� ZƵďş͕� ŝŶĐůžƐ�
ĚŝŶƐ� ĚĞ� ůĂ� ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſ�
ĚĞů�ZZĂŶĚŽŵ͘��ůƐ�ŶŽƐƚăůͲ
ŐŝĐƐ�ĚĞ�ůĂ�ŵƷƐŝĐĂ�ũĂ�ƉŽĚĞŶ�
ĂƉƵŶƚĂƌͲƐĞ� Ğů� ĚŝĂ� ŝ� ů͛ŚŽƌĂ�
Ě Ă͛ƋƵĞƐƚĂ� ĨĞƐƚĂ�ƉĞƌ�ŶŽ�ĨĂͲ
ůůĂƌ͗�Ğů�Ϯ�ĚĞ�ũƵůŝŽů�Ă�ƉĂƌƟ�ƌ�ĚĞ�
ůĞƐ�Ϯϯ�Ś�Ă� ůĂ�ƉůĂĕĂ��ŽĐƚŽƌ�
'ƵĂƌĚŝĞƚ͘�

>Ă� Ŷŝƚ� ĂƌƌĞŶĐĂƌă� Ăŵď�
l’actuació de Javier de Los 
Pecos͕�ƚĂŵďĠ�ĐŽŶĞŐƵƚ�ƉŽͲ
ƉƵůĂƌŵĞŶƚ�ĐŽŵ�͚ Ğů�ƌƵďŝŽ�ĚĞ�
>ŽƐ�WĞĐŽƐ͛͘ �>͛ĂƌƟ�ƐƚĂ�ŵĂĚƌŝͲ
ůĞŶǇ�ƉƌĞƐĞŶƚĂ�ƌă�Ğů�ƐĞƵ�ĚĂƌͲ
ƌĞƌ�ăůďƵŵ�ŝ�ů Ă͛ĐŽŵƉĂŶǇĂƌă͕�
ĐŽŵ�ŶŽ�ƉŽĚŝĂ� ƐĞƌ� Ě͛ĂůƚƌĂ�
ŵĂŶĞƌĂ͕�Ăŵď�ĐĂŶĕŽŶƐ�ŵşͲ
Ɵ�ƋƵĞƐ�ĚĞů�ŐƌƵƉ�>ŽƐ�WĞĐŽƐ͘

�� ůĞƐ�ϬϬ͘ϯϬ�Ś�ƉƌĞŶĚƌă�
Ğů� ƚĞƐƚŝŵŽŶŝ� Ğů� ŐƌƵƉ� ^ĂůͲ
ƐĞƚĂ� ĚĞů� WŽďůĞ� ^ĞĐ͕� ƵŶĂ�
ŽƌƋƵĞƐƚƌĂ�ĚĞ�ďĂůů�ƋƵĞ�ƉŽƌƚă�
ĂĐƚƵĂŶƚ�ĂůƐ� ĞƐĐĞŶĂƌŝƐ�ĚĞƐ�
ĚĞ�Į�ŶĂůƐ�ĚĞůƐ�ĂŶǇƐ�ϳϬ͘�

�ů�ƉůĂƚ�ĨŽƌƚ�ĚĞ�ůĂ�Ŷŝƚ�ĂƌͲ
ƌŝďĂƌă�Ă�ƉĂƌƟ�ƌ�ĚĞ�ůĞƐ�Ϯ�Ś�ĚĞ�
ůĂ�ŵĂƟ�ŶĂĚĂ�Ăŵď�ů Ă͛ĐƚƵĂĐŝſ�
del grup��ŝĂŽ�ZĂī�ĂĞůĂ͕�ƵŶĂ�
ďĂŶĚĂ� ƚƌŝďƵƚ� Ă� ů͛ĂƌƚŝƐƚĂ� ŝ�
ĞƐƚƌĞůůĂ�ĚĞ�ůĂ�ŵƷƐŝĐĂ�ƋƵĞ�ǀĂ�
ŵŽƌŝƌ�ů Ğ͛ƐƟ�Ƶ�ĚĞ�ů Ă͛ŶǇ�ƉĂƐƐĂƚ͘�
�ů�ŐƌƵƉ�ƉŽƌƚĂƌă�Ă�ZƵďş� ůĞƐ�
ĐĂŶĕŽŶƐ�ŵĠƐ� ĐŽŶĞŐƵĚĞƐ�
ĚĞ�ůĂ�ĐĂŶƚĂŶƚ�ŝƚĂůŝĂŶĂ͕�ĐŽŵ�
͚,ĂǇ�ƋƵĞ�ǀĞŶŝƌ�Ăů�ƐƵƌ͕͛ � ͚�Ŷ�
Ğů�ĂŵŽƌ�ƚŽĚŽ�ĞƐ�ĞŵƉĞǌĂƌ͕͛ �
͚ZƵŵŽƌĞ͛�Ž� ͚&ŝĞƐƚĂ͕͛ � ĞŶƚƌĞ�
molts altres hits de la his-
ƚžƌŝĂ�ĚĞ�ůĂ�ŵƷƐŝĐĂ͘�
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l’actuació de Paula Matt-
heus͘���ůĞƐ�ϮϬ�Ś͕�ůĂ�ĐĂŶƚĂƵͲ
ƚŽƌĂ�ďĂƐĐĂ͕�ƵŶĂ�ĚĞ�ůĞƐ�ǀĞƵƐ�
més prometedores de la 
ŶŽǀĂ� ŐĞŶĞƌĂĐŝſ� Ě͛ĂƌƚŝƐƚĞƐ͕�
ƉƌĞƐĞŶƚĂƌă�͚ sĞŝŶƟ�ƚĂŶƚĂƐ�ƉƌŝͲ
ŵĂǀĞƌĂƐ͕͛ �Ğů� ƐĞƵ�ƉƌŝŵĞƌ��W͘ �

El preu de l’espectacle és de 
ϭϬ�ĞƵƌŽƐ͘

��ĂƋƵĞƐƚƐ�ĞƐƉĞĐƚĂĐůĞƐ�ĐĂů�
sumar el ZĞǀŝǀĂů͕� ŝ�ĞůƐ�ĐŽŶͲ
certs de WƵƟ�ůĂƚĞǆ i �:�dǆĂĐŽ�
(vegeu pàg. 18Ϳ͕�ƋƵĞ�ƚĂŵďĠ�
ĨŽƌŵĞŶ�ƉĂƌƚ�ĚĞů�ZZĂŶĚŽŵ͘

ƐĞƵ�ƌĞƉĞƌƚŽƌŝ�ĚĞƐƉƌĠƐ�ĚĞ�Ϯϱ�
ĂŶǇƐ�ĚĂŵƵŶƚ�ĚĞůƐ�ĞƐĐĞŶĂƌŝƐ͘�
EƷŹĞǌ͕�ƋƵĞ� ũĂ�ŚĂǀŝĂ�ĂĐƚƵĂƚ�
Ă�ZƵďş͕�ĠƐ�ƵŶ�ĂƌƟ�ƐƚĂ�ŝŶƐƚƌƵͲ
ŵĞŶƚĂůŝƐƚĂ�ƋƵĞ�ŚĂ�ǀĞŶƵƚ�ŵĠƐ�
Ě͛ƵŶ�ŵŝůŝſ�ĚĞ�ĚŝƐĐŽƐ�ŝ�ŚĂ�ŐŝƌĂƚ�
ƉĞƌ�ƚŽƚ�Ğů�ŵſŶ�ĂĐŽŵƉĂŶǇĂƚ�
ĚĞů�ƐŽ�ĚĞ�ůĂ�ƐĞǀĂ�ŐĂŝƚĂ͕�ĂĐƚƵͲ
ĂŶƚ�ĞŶ�ƚĞŵƉůĞƐ�ŵƵƐŝĐĂůƐ�ĐŽŵ�
Ğů�DƵƐŝŬǀĞƌĞŝŶ�ĚĞ�sŝĞŶĂ͕�Ğů�
�ĂƌŶĞŐŝĞ�,Ăůů�ĚĞ�EŽǀĂ�zŽƌŬ͕�
ů͛KƉĞƌĂ�,ŽƵƐĞ�ĚĞ� ^ŝĚŶĞǇ� ŝ�
ůĂ��ĞƌůŝŶĞƌ�WŚŝůŚĂƌŵŽŶŝŬĞƌ͕ �
ĞŶƚƌĞ�ŵŽůƚƐ�ĂůƚƌĞƐ͘

Hi haurà 8 grans concerts a 
l’Escardívol
��ƉĂƌƟ�ƌ�ĚĞů�Ϯϵ�ĚĞ�ũƵŶǇ͕ �ů Ğ͛ƐͲ
ĐĞŶĂƌŝ�ĚĞ�ů͛�ƐĐĂƌĚşǀŽů�ŽĨĞƌŝƌă�

^ĞƌƌĂ�ŝ�yĂǀŝ��ĂƉĂƌƌſƐ�ƉƌĞƐĞŶͲ
ƚĂƌĂŶ�Ă�ů͛�ƐĐĂƌĚşǀŽů͘

�� ůĞƐ� Ϯ� Ś� ĐĂŶǀŝĂƌă� ƚŽͲ
ƚĂůŵĞŶƚ�Ğů� ƌĞŐŝƐƚƌĞ�ŵƵƐŝĐĂů�
Ăŵď�ů Ă͛ĐƚƵĂĐŝſ�ĚĞ�Gertrudis, 
ƵŶ�ŐƌƵƉ�ĚĞ�ƌƵŵďĂ�ĐĂƚĂůĂŶĂ͘�
>Ă�ďĂŶĚĂ͕�ŽƌŝŐŝŶăƌŝĂ�ĚĞ� >Ă�
'ĂƌƌŝŐĂ͕� ĞƐƚă� ĨŽƌŵĂĚĂ�ƉĞƌ�
yĂǀŝ��ŝƵƌĂŶƐ͕�yĂǀŝ�&ƌĞŝƌĞ͕��ĚƵ�
�ĐĞĚŽ͕��ĞŶǇƐ� ^ĂŶǌ͕��ůďĞƌƚ�
ZĂĨĂƌƚ͕�DĂƌĐ�DĂƐ�ŝ�WŽů�WĂƌĞͲ
ƌĂ͘�>Ă�ĨƵƐŝſ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�ƌƵŵďĂ�ŝ�
Ğů� ƌĞŐŐĂĞ͕� ůĂ�ŵƷƐŝĐĂ� ůůĂƟ�ŶĂ�
ŝ� ůĂ�ĐƷŵďŝĂ�ƐſŶ�Ğů�ƐĞŐĞůů�ĚĞ�
ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſ�Ě͛ĂƋƵĞƐƚƐ�ŵƷͲ
ƐŝĐƐ͕�ƋƵĞ�ŚĂŶ�ƉƵďůŝĐĂƚ�Ğů�ĚŝƐĐ�
͚EŽ�Ğŵ�ĚŽŶĂ�ůĂ�ŐĂŶĂ͛͘

hŶ�ĚĞůƐ�ƉůĂƚƐ�ĨŽƌƚƐ�ĚĞ�ůĂ�
&ĞƐƚĂ�DĂũŽƌ� ĚĞ� ZƵďş� ƐĞƌă�

��ZƵďş�ĂĐƚƵĂƌĂŶ�ŐƌĂŶƐ�ĂƌƟ�ƐƚĞƐ�ĐŽŵ��ĂŵĞůĂ͕��ĂůŝΘ�ů��ĂŶĚĞĞ͕�EĂŶĐǇƐ�ZƵďŝĂƐ͕��ĞƉĞĚĂ�Ž�DŝƐŚŝŵĂ

Medicina  general
Radiologia digital

Ecografia
Traumatologia

Cirurgia
Acupuntura

Teràpia neural 
Homeopatia

Dermatologia
Hospitalització 

Laboratori propi
Perruqueria 
Alimentació 
Accessoris 

Urgències 24 h
Servei a domicili 

Els nostres serveis

Els nostres centres
HOSPITAL 24H  

T. 93 699 11 82
Ctra. Sant Cugat 5, 

08191 Rubí 

CENTRE VETERINARI 
T. 93 588 28 87

C. Gimnàs 15 08191 
Rubí (L’Escardívol) 

Ctra. Sant Cugat 5, 

�ůƐ�ĐŽůŽŵďŝĂŶƐ��ĂůĞĞΘ�ů��ĂŶĚĞĞ�ƚŽƌŶĞŶ�Ă�ZƵďş�Ăŵď�ůĂ�ƐĞǀĂ�ŵƷƐŝĐĂ�ƵƌďĂŶĂ͘�ͬ��ĞĚŝĚĂ �ů�ŐƌƵƉ�DŝƐŚŝŵĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌă�Ğů�ƐĞƵ�ĚĂƌƌĞƌ�ĚŝƐĐ͘�ͬ��ůďĞƌƚŽ�WŽůŽ

EĂŶĐǇƐ�ZƵďŝĂƐ�ĠƐ�Ğů�ŐƌĂŶ�ŐƌƵƉ�ĚĞ�ůĂ�Eŝƚ�'ŽůĨĂ͘�ͬ��ĞĚŝĚĂ

��Zd�>>���>�ZZ�E�KD
Ϯϰ����:hEz
ALBA MOLINA͘�>Ă�^ĂůĂ�;ϮϭŚͿ͘�ϭϬΦ
Ϯϱ����:hEz
NIÑA POLACA͘��ĂƐƚĞůů�;ϮϮŚͿ͘�'ƌĂƚƵŢƚ
LA LA LOVE YOU͘��ĂƐƚĞůů�;Ϯϯ͘ϯϬŚͿ͘�'ƌĂƚƵŢƚ
Ϯϲ����:hEz
CEPEDA͘�>Ă�^ĂůĂ�;ϮϬŚͿ͘�ϭϯΦ
Ϯϳ����:hEz
>��D�Z�͘�>Ă�^ĂůĂ�;Ϯϭ�ŚͿ͘�ϭϬΦ
Ϯϴ����:hEz
��Z>K^�EjH��͘��ĂƐƚĞůů�;ϮϮ͘ϯϬŚͿ͘�'ƌĂƚƵŢƚ
PUTILATEX͘�Wů͘�^ĂůǀĂĚŽƌ��ůůĞŶĚĞ�;Ϯϯ͘ϯϬŚͿ�
'ƌĂƚƵŢƚ
Ϯϵ����:hEz
D/^,/D�͘��ƐĐĂƌĚşǀŽů�;ϬϬŚͿ͘�'ƌĂƚƵŢƚ
'�ZdZh�/^͘��ƐĐĂƌĚşǀŽů�;ϮŚͿ͘�'ƌĂƚƵŢƚ
ϯϬ����:hEz
CAMELA͘��ƐĐĂƌĚşǀŽů�;ϬϬŚͿ͘�'ƌĂƚƵŢƚ
DJ TXAKO͘�Wů͘�^ĂůǀĂĚŽƌ��ůůĞŶĚĞ�;ϭ͘ϯϬŚͿ͘�
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La plaça Salvador Allende tornarà a 
ser el centre de les acti vitats juvenils

Ala plaça Salvador 
Allende, com s’ha fet 
en els darrers anys, 

hi haurà els espectacles 
juvenils i les acti vitats orga-
nitzades per les enti tats de 
joves. El 28 de juny hi haurà 
la festa del Dia de l’Orgull 
LGTBI, que arrencarà a les 
18.30 h amb la lectura del 
manifest a càrrec del col-
lectiu Kaipé, que també 
s’encarregarà d’organitzar a 
les 19 h la Champions Global 
Queer. A les 21 h està previs-
ta una màster class amb The 
Community Dance Center 
i a les 22 h arrencaran els 
concerts. Primer amb l’actu-
ació de Penkas DS i a parti r 
de les 23.30 h amb el grup 
Puti latex i posteriorment el 
DJ PD efa.

El 29 de juny a partir 
de les 20.30 h hi haurà una 
mostra de talent rubinenc 
amb diversos grups, organit-
zada pels col·lecti us joves de 
Torre Bassas. A parti r de les 
23 h se celebrarà el PreInfest 
amb la projecció de tres 
curts i es tancarà la nit amb 

un Karaoke.
El 30 de juny hi haurà 

ti telles per a joves a les 18 h 
i un Bingo Musical Feminista 
per anar escalfant motors 
per al Pinya Rock, organitzat 
per Arkam a les 21 h, amb 
concerts de Rotura, Desqui-
ci, Kalaña i Lád Cúig. La nit es 
tancarà amb Dj Txako, una 
destacada DJ japonesa.

Pel que fa a l’1 de juliol, 
L’Eixam organitza un torneig 

de jocs d’esplai a les 18 h, 
mentre que la música arriba-
rà de la mà Red Land Sound 
DJ Set a les 20 h. Tancaran 
la nit el concert del CRAC 
Piorreah i les actuacions de 
Malvenidos, Pantocrator, 
Titi Calor, Pepe Garnier & 
Mostafa Dijon, un conjunt 
d’espectacles impulsats pel 
Peacock.

La cultura africana om-
plirà la plaça el 2 de juliol 

amb un taller de jocs afri-
cans a les 18.30 h organitzat 
per la Xarxa Anti rumors. A 
més, a les 20 h està previst 
el concert de Ngomez No-
kass, una formació de dansa 
i percussió senegalesa.

Per últi m, dins la Nit Gol-
fa està previst l’espectacle 
‘La SoniK Takes the City vol. 
IV’, amb les actuacions de 
Sybarites, Sharin Skank & DJ 
Ramble i Yowii.

L’Ajuntament homenatjarà 
set enti tats a la tradicional 
recepció a l’Ateneu
Com és habitual abans de 
donar el tret de sorti da de 
la Festa Major, l’Ajunta-
ment organitza la tradicio-
nal Recepció d’Enti tats, que 
enguany tornarà a ser als 
jardins de l’Ateneu. L’acte 
està previst el dilluns a les 
19 h i servirà per home-
natjar fi ns a 7 enti tats que 
durant el 2022 celebren 25 
o 50 anys. 

Així, el consistori lliura-
rà plaques commemorati -
ves  per la celebració de 50 
anys a l’Associació de Veïns 
del Pinar i al Centre d’Esplai 
L’Eixam. També es lliuraran 
plaques commemorati ves 
pels 25 anys de la creació 

dels Amics dels Automòbils 
Antics de Rubí, l’Activitat 
Social Rubinenca (ACSO), 
el Club Patinatge Artístic 
Rubí, l’Associació de Veïns 
de la Zona del Mercat i 
l’Associació de Famílies de 
l’Insti tut La Serreta.

A banda dels reconei-
xements, hi haurà el parla-
ment de l’alcaldessa, Ana 
M. Martí nez, que aprofi tarà 
per agrair a les enti tats la 
seva tasca durant tot l’any i 
en especial en les acti vitats 
de la Festa Major. Habitu-
alment, les enti tats reben 
un obsequi que acostuma a 
ser una planta de Font del 
Ferro. / DdR

Actuació musical a la plaça Salvador Allende.  / Arxiu J.A. Montoya

Imatge d’arxiu d’una recepció insti tucional. / Arxiu

Festi val musical 100% 
local amb el Rubí Sound

El festi val musical de Ràdio 
Rubí, el Rubí Sound, se ce-
lebrarà l’1 de juliol entre les 
21 h i les 2 h sota la pèrgola 
de la rambla del Ferrocar-
ril. Més de cinc hores de 
música 100% local en què 
el protagonisme serà pels 
grups 8Feet Band, DJ Rudith 
PD, Jere i Arumbo. De fet, 
la festa arrencarà a les 19 h 
amb l’espectacle iti nerant 
de 8Feet Band, que farà 
una cercavila pel centre de 
la ciutat fi ns a la rambla del 
Ferrocarril.

A les 21 h arrencarà la 
primera actuació de la nit 
amb DJ Rudith, la presen-
tadora del programa Blue 

Beats FM. Fins a les 22.30 
h estarà punxant música 
reggae, ska i roots en di-
recte.

Després serà el torn de 
l’artista Jere, que actua-
rà amb la seva banda per 
presentar el seu nou EP, 
‘Guernica’, a més d’oferir 
els clàssics de la seva dis-
cografi a.

Per tancar la nit, pujarà 
a l’escenari el grup Arumbo, 
amb la cantant rubinenca 
Marta Meix. El destacat 
grup, que ofereix un reper-
tori festi u, viu a cavall entre 
Espanya i Bèlgica i actuarà 
els propers dies al festi val 
Cruïlla. / DdR

El grup Arumbo és el cap de cartell del festi val. / Cedida

Primera edició del concurs 
de talents de Festa Major
L’Ajuntament, amb la col-
laboració de l’estudi de 
gravació Essentia Beyond 
Music, organitza la primera 
edició del concurs Rubí té 
talent, amb l’objectiu de 
donar visibilitat als cantants 
emergents de la ciutat. Les 
persones interessades a 
parti cipar-hi poden publicar 
les seves cançons a través 
de la xarxa social Instagram 
fins al 26 de juny. Entre 
totes les candidatures, el 
jurat n’escollirà quinze, que 
es disputaran el premi del 
concurs en el marc d’una 
actuació en directe.

El concurs està obert a 
qualsevol persona a parti r 
dels 8 anys, sense necessitat 
d’experiència artí sti ca prèvia 
ni cap acreditació formati -
va. En cas que es tracti  de 
menors d’edat, hauran de 
comptar amb l’autorització 
materna o paterna, i estar 
acompanyats durant totes 
les fases del concurs d’una 
persona adulta. La parti ci-
pació és gratuïta.

Per prendre part a Rubí 
té talent, cal publicar a Ins-
tagram l’enregistrament en 
vídeo d’una cançó emprant 

l’etiqueta #rubitetalent i 
mencionant el perfi l @Es-
sentiaBeyondMusic abans 
del 26 de juny a la mitjanit. 
Per garanti r la visibilitat de 
totes les candidatures, els 
temes s’hauran de penjar 
des d’un compte públic. 
En cas que la persona par-
ti cipant sigui menor de 13 
anys, el vídeo s’haurà de 
compartir des del perfil 
del pare, mare o tutor. La 
direcció artí sti ca del concurs 
seleccionarà un màxim de 
15 candidatures, que pas-
saran a la gran fi nal de l’1 
de juliol. Aquesta serà a les 
23 h a la plaça del Doctor 
Guardiet, davant d’un jurat 
especialitzat que avaluarà 
les actuacions i decidirà el 
guanyador.

El premi del concurs, 
valorat en més de 5.000 eu-
ros, consisti rà en la gravació 
de tres cançons a l’estudi 
Essenti a Beyond Music i la 
seva publicació a diferents 
plataformes digitals, una 
campanya de promoció en 
xarxes socials, coaching mu-
sical professional i assesso-
rament artí sti c, i la gravació 
d’un videoclip. / DdR

GILDES I BITXOS



 Dijous, 23 de juny de 2022PUBLICITAT 19

AUTO TALLER MORRAL. Ctra. Molins de Rei, Km. 12,2 

(Direcció Sabadell) RUBÍ Tel. 93 588 28 19  | www.autotallermorral.cat



PUBLICITATDijous, 23 de juny de 202220

Joves i oci nocturn, 
és possible una discoteca pública?

El govern ha incorporat la nostra proposta al Ple
de març per obrir un espai per a l'oci nocturn
juvenil, tot l'any, durant els vespres i nits del cap
de setmana. Així la ciutat tindria un lloc de
trobada referent, estable i segur per a l'oci
nocturn de la gent jove, amb activitat
diversificada per edats, necessitats i èpoques de
l'any. El compromís és que estigui en marxa el
2023.

*Despeses de personal municipal excloses

Quin és el pressupost per a  projeccció de ciutat i cultura?
L’equilibri entre fer suport a la cultura local i realitzar el
que s’entén com a “grans esdeveniments” que generen
atracció a la ciutat provoca debats sovint encesos.
Aquesta primavera hem vist a les xarxes socials i a la
premsa denúncies d’entitats sobre la seva relació amb
l’Ajuntament i el suport que es fa a la cultura local. És el
cas de la Societat de Blues Rubí o l’Esbart Dansaire,
entre d’altres.

A l’AUP Rubí entenem que és de consens que cal
promoure, pel bé de la ciutat i de tota la població, la
cultura generada a Rubí, ja sigui en l’àmbit de la creació,
la producció, la difusió, o la participació en les seves
diverses fases: concerts de grups locals, suport a
creadors i creadores, graffitis d’artistes de la ciutat,
espais per a la creació juvenil, suport a les entitats
culturals, etc.

Paraŀlelament, veiem com el govern de la ciutat (PSC i
En Comú Podem) aposten per projectar el municipi
programant esdeveniments de gran format amb una
despesa pressupostària molt elevada i poca o cap
participació de coŀlectius locals. 

Perquè us en feu una idea, aquestes han estat les
despeses pressupostades els darrers 3 anys en l’àrea de
cultura, excloent el personal municipal. Cal tenir en
compte que les del 2020 no es van poder executar de
forma completa, pel covid19.

L'AUP Rubí apostem per un model cultural que pot no descartar algun gran esdeveniment (de qualitat, cuidat i amb participació d’artistes locals)
però que ha de posar l’èmfasi en la proximitat tant per la creació, la producció com per la difusió cultural, promovent el talent local i la participació de

les entitats en la pròpia programació cultural de l’Ajuntament, i molt especialment en moments clau com és la Festa Major.

Mantenir espais de coŀlaboració,
participació i diàleg permanent

amb les entitats i artistes locals. 

El passat ple de maig vam presentar
una proposta, que ha estat aprovada

per unanimitat, que demana:
 

1.

2. Incrementar el pressupost destinat
al foment de la cultura local.

3. Incloure grups i artistes locals en els
grans esdeveniments

4. Consolidar un calendari anual
d’activitats (i menys concentrat en els

mesos de maig, juny i setembre) i
distribuït per la ciutat

5. Revisar el calendari de soŀlicitud,
justificació i pagament de subvencions

per a facilitar la tasca de les entitats.
6. Donar continuïtat a les activitats

consolidades d’entitats amb convenis
o subvencions nominatives

7. Estudiar amb agents culturals i
entitats la creació d’un equipament

cultural a Rubí.

CULTURA

Rubí, poc pa i molt circ

Betlem Cañizar Bel
la nostra regidoraEn aquells actes on s'espera molta afluència, i per

què tothom tingui oportunitat d'aconseguir
entrades, hem proposat que no es reparteixin en
ordre d'inscripció, sinó per sorteig un cop
esgotat el termini. També hem demanat que es
limitin les entrades reservades per a càrrecs
polítics. 

 Equitat en el repartiment d'entrades

Al ple de l' octubre de 2021 el ple va aprovar per
unanimitat la nostra proposta per tenir quioscs
de jocs a barris i places. Permetrien promoure el
joc i la relació a l'espai públic d'infants i de
persones de totes les edats, a través del joc
tradicional, jocs de taula o fins i tot petits tallers
guiats. Recordem que l'activitat saludable i que
fomenta la convivència a l'espai públic és un dels
eixos de la seguretat ciutadana.

Prendre la fresca. Jugar a la plaça

Seria el cas de los 40 Primavera Pop (més de
140.000€ el 2022) o el Rrandom Festival (més
de 200.000€ el 2022) per contractar artistes.
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L’Esbart Dansaire recupera les Gitanes al 
carrer després de dos anys d’absència

L’Esbart Dansaire tor-
na a organitzar una 
de les acti vitats més 

esperades de la Festa Major 
de Sant Pere: les Gitanes al 
carrer. Ni el 2020 ni el 2021 
es va poder celebrar aques-
ta acti vitat per culpa de la 
pandèmia i ara ha tornat 
al programa de les festes 
amb més ganes que mai de 
mostrar a la ciutat aquesta 
dansa emblemàtica amb 
coreografi a d’Albert Sans.

Fa més de 35 anys que es 
ballen les Gitanes al carrer 
i enguany seran més d’una 
vintena de grups els que 
parti ciparan en l’espectacle, 
que ti ndrà lloc a les 19.30 h 
a l’Escardívol. Per qui vulgui 
fer la cercavila amb els grups 
de dansa, encapçalada per 
l’escola de l’Esbart, aquests 
sortiran a les 19 h de la 
rambla del Ferrocarril per 
recórrer els carrers de la 
ciutat abans de la ballada a 
l’Escardívol. “Ens fa molta il-
lusió, per nosaltres aquesta 

és una festa molt bonica 
que, a més, implica molta 
gent del poble i crec que 
resumeix bé què vol dir la 
Festa Major”, ha explicat 
Jordi Rubio, de l’Esbart.

Danses històriques i el ‘Ball 
de Gitanes,’ a l’espectacle
Pel que fa al tradicional es-
pectacle de Festa Major de 

l’Esbart rubinenc, en aques-
ta ocasió es commemoraran 
els 99 anys de l’entitat i 
servirà com a preàmbul de 
la celebració del centenari. 
L’actuació serà el 29 de juny 
a les 22.30 h a l’amfi teatre 
del Castell i el preu de l’en-
trada és de 4 euros.

L’espectacle estarà di-
vidit en dues parts. En la 
primera, una quinzena de 
ballarins interpretaran un 

fragment de la dansa ‘La 
gallarda del pou’, un ball de 
disfressades que el coreò-
graf Joan Fosas va crear el 
1988 per l’Esbart de Rubí. 
Després, hi haurà el ball ‘El 
moliner i la Maria’, amb co-
reografi a de Jordi Rubio del 
2005. La tercera dansa serà 
‘La platja del far’, un ball que 
va coreografi ar Eduard Ven-
tura el 2000, i per acabar la 
primera part de l’espectacle 

s’interpretarà ‘El record d’un 
sarau’, un ball costumista 
del coreògraf Albert Sans 
creat a fi nals dels anys 70. 
Aquesta dansa fa molts de 
temps que no es representa 
i algunes parts han hagut de 

ser recreades.
Després de la mitja part, 

arribarà el moment més 
esperat pel públic, amb la 
representació del ‘Ball de 
Gitanes’, un clàssic de la 
Festa Major.

L’Esbart oferirà el seu espectacle el 29 de juny. / Arxiu

Les Gitanes al Carrer és un dels moments més esperats de la Festa Major. / Arxiu

‘Versions a la fresca’, un concert fresc i 
festi u de l’Obrador Coral i Malaka Tones

L’Obrador Coral de 
Rubí ha preparat en-
guany per la Festa 

Major un concert variat, 
fresc i festi u, allunyat dels 
repertoris que acostumen 
a oferir pels concerts de 
Nadal i Primavera. Es tracta 
d’una actuació per la qual 
comptaran amb la banda 
rubinenca Malaka Tones, 
coneguda per l’esti l fresc 
i divertit. Fa mesos que 
l’Obrador i Malaka Tones 
treballen en la proposta 
per acoblar els seus esti ls.

L’espectacle, batejat 
com a ‘Versions a la fresca’, 
constarà d’un repertori 
variat i divers de temes, 
que van des de cançons 
de La Trinca fi ns a Leonard 
Cohen, peces molt reco-
neixibles pel públic, que 
ben segur gaudirà amb la 
proposta.

El concert també comp-
tarà amb diverses interven-
cions de solistes i de peces 
instrumentals.

‘Versions a la fresca’ 

ti ndrà lloc el dijous 30 de 
juny a la rambla del Fer-
rocarril.

D’altra banda, l’Obra-

dor Coral també parti cipa-
rà, com és tradicional, en la 
missa en honor a Sant Pere, 
patró de la ciutat, durant la 

qual interpretaran diversos 
temes. L’ofi ci serà el 29 de 
juny a les 12 h a l’església 
de Sant Pere.

L’Obrador va actuar l’any passat als Jardins de l’Ateneu. / Arxiu
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El Foment de la sardana oferirà diverses 
ballades, el concert i el ball de l’Envelat

El Foment de la Sar-
dana  de  Rubí  ha 
treballat de valent 

per poder oferir diverses 
propostes en el marc de la 
Festa Major de Sant Pere. 
Es tracta de tres ballades, 
el tradicional concert i el 
popular Ball de l’Envelat. 

Pel que fa a les balla-
des, la primera serà di-
marts 28 de juny a les 21 h 
a la plaça del Doctor Guar-
diet i anirà a càrrec de la 
Cobla Ciutat de Girona. El 
programa constarà de nou 
temes, entre els quals hi ha 
‘La Mola de Matadepera’, 
de Jordi León i Royo, sar-
dana de l’any 2020-2021. 

La segona ballada serà 
el dimecres 29 de juny a les 
19 h a la plaça del Doctor 
Guardiet i serà interpreta-
da per la Cobla La Principal 
del Llobregat. El programa 
també serà de nou peces, 
entre els quals es troba 
‘Festa a Rubí’ de Jordi Mo-
lina i Membrives i ‘Trem-
pera olímpica’ de Joan 
Jordi Beumala i Sampons. 
Finalment, divendres 1 de 
juliol a la plaça Pere Agui-
lera a les 19.30 h tindrà 
lloc la tercera ballada, que 
comptarà amb la música 
de la Cobla Jovenívola de 
Sabadell. En el programa 

s’inclou ‘Setanta febrers’, 
d’Enric Ortí i Martín, tema 
reconegut amb el Premi de 
la Crítica 2020-2021.

El concert de sardanes 
serà el dijous 30 de juny a 
les 18.30 h a l’església de 
Sant Pere i estarà interpre-
tat per la Cobla La Principal 
de la Bisbal. L’actuació es 
dividirà en dues parts i 
estarà dirigit per Francesc 
Cassú i Jordi. 

A la primera part del 
concert, es podran sentir 
sardanes com ‘Els primers 
cent anys’, de Joan Lluís 
Moraleda, ‘Missatge poè-
tic’ de Jordi León, amb Lluís 
Pujals com a tible solista, 
o ‘Rubí festiu’, tema de 
Carles Sagarra que és una 
sardana obligada de cobla 
dedicada al Foment de la 
Sardana de Rubí. Ja a la 
segona part, s’interpreta-

ran temes com la sarda 
de lluïment de cobla ‘Al-
legoria’ de Josep Albertí, 
entre altres. 

Finalment, el Foment 
de la Sardana també ha 
preparat el Gran Ball d’En-
velat, que arribarà dijous 
30 de juny a les 23 h a la 
plaça Dr. Guardiet. El ball 
estarà amenitzat per l’or-
questra internacional La 
Principal de la Bisbal. 

Una de les audicions de la Festa Major de l’any passat. / Arxiu 

Recepció enti-
tats

En Bòjum, preparat per 
la  Festa:  correfoc, correaigües 
i sorti da a la Nit Golfa

En Bòjum, l’elefant mòbil de 
la ciutat, està més que pre-
parat per la Festa Major, se-
gons ha explicat l’enti tat Les 
Anades d’Olla. I és que en 
Bòjum no es vol perdre res. 
Així, formarà part del Seguici 
de Festa Major (28 de juny 
a les 19 h) i parti ciparà en 
el correfoc, acompanyat 
pel grup Beirao Percussió, 
i liderat per les colles de 
diables de la ciutat, així com 
altres convidades (1 de juliol 
a les 22 h). 

A més, com ja és tra-
dició, el Bòjum oferirà el 
refrescant correaigües (3 
de juliol), amb la parti cipa-
ció del Mamut de la colla 
Els Mamuts de Viladecans. 
El correaigües sorti rà de la 

plaça Onze de Setembre i 
passarà pels carrers Pintor 
Coello, plaça del Celler, c. 
García Lorca, c. Pintor Mu-
rillo, pg. Ferrocarril i rbla. 
Ferrocarril. Es recomana 
portar roba de bany i calçat 
que no rellisqui, així com 
estris per llançar aigua. A 
més, l’elefant no es perdrà 
la Nit Golfa i sorti rà de festa 
per donar a la gent que es 
trobi pel camí, xarop, Xarop 
de Canya. 

D’altra banda, el dia 29 
el Celler acollirà a les 19 h i 
a les 21 h el passi del docu-
mental ‘Bòjum, la petjada 
d’en Bòdum’. A més, a les 
xarxes de l’enti tat es podrà 
parti cipar en el concurs foto-
gràfi c #fotobojum22. / DdR

El Bòjum espera la Festa amb moltes ganes. / Arxiu

Onze colles parti ciparan en el 36è Concurs 
de Sardanes de Rubí, organitzat per Flor de Neu

Onze colles parti-
ciparan en el 36è 
Concurs de Sarda-

nes de Rubí, que es farà 
dissabte 2 de juliol a la Pèr-
gola de la rambla del Fer-
rocarril a parti r de les  22 
h. El tradicional certamen,  
organitzat per l’Escola de 
sardanes Flor de Neu torna 
a la seva habitual ubicació 
després que l’any s’hagu-
és de celebrar al pati de 
l’escola Maria Montessori 
per les restriccions de la 
pandèmia.

Fins al moment, al con-
curs hi ha 11 colles inscri-
tes, encara que la previsió 
és poder arribar a 13. Totes 
competi ran pel campionat 
territorial comarques de 
Barcelona, en les seves 
respecti ves categories. 

Entre aquestes hi ha 
Trapelles de Sabadell (ale-
vines), Peti ts Galzeran de 
Rubí (infantils), Cabirols 

de Sabadell i Montgrins 
de Torroella de Montgrí 
(Juvenil B), Colla Xàldiga 
de Barcelona, Colla Nins 
de Banyoles, i Colla dintre 
El Bosc de Manresa (Juvenil 
C) i la Colla Maig de Barce-
lona (categoria gran). Fi-
nalment, la colla Sabadell, 
la Colla Ressò de Sabadell 
i la Colla Llaç d’Amistat 
de Moià competi ran en la 
categoria Colles Veteranes.

La Cobla Sabadell, que 
posarà la música al certa-
men, interpretarà pel con-
curs ‘Portbou Sardanista’ 
de J. Coll i Ferrando; ‘A Rubí 
de tot cor’ de Miquel Tude-
la; ‘Niu d’amor’ de Ricard 
Viladesau i ‘El Refugi’ de 
Fèlix Martí nez i Comín. A 
més, les colles parti cipants 
al certamen també ballaran 
la sardana revessa i com 
a sardana de germanor 
‘Galzeran’ de Tomàs Gil 
Membrado.

El pati  de l’escola Montessori va acollir el concurs de colles de l’any 
passat. / Arxiu- J. A. Montoya



 Dijous, 23 de juny de 2022PUBLICITAT 25



Dijous, 23 de juny de 2022             FESTA MAJOR 202226
La Trobada de Gegants 
es trasllada al setembre

La colla dels Gegants de 
Rubí formarà part de la 
Festa Major parti cipant en 
les acti vitats de cultura po-
pular i tradicional com és 
el seguici, en el Pregó, en 
les matinades gralleres o 
en l’ofi ci solemne. Això sí, 
els geganters han anunciat 
que la tradicional Trobada 
de Gegants de Sant Pere es 
trasllada al setembre i que la 
intenció és que aquest canvi 
sigui permanent en un futur.

Pel que fa a les acti vitats 
de Festa Major, dimarts 28 
de juny, en Roc, la Paula, el 
Galderic, la Laia i l’Orelletes 
formaran part del Seguici de 
Festa Major, que arrencarà 
a les 19.30 h de la plaça de 
l’Anti ga Estació i fi nalitzarà 
a la plaça Pere Aguilera. 
Serà aquí on els Gegants 
presidiran el pregó davant 
la porta del consistori i fi na-
litzat aquest, el pregoner/
era lliurarà la toia de fl ors 
naturals a la geganta Paula. 
Seguidament, s’iniciarà el 
Ball de plaça.

Dimecres 29, diada de 
Sant Pere, a les 08.30 h 

ti ndran lloc les “mati nades”, 
en les quals els grallers de 
la colla faran un recorregut 
pel centre -Pl. Pere Aguilera, 
Dr. Robert, Maximí Forners, 
Pere Esmendia, Sant Cugat, 
Sant Jaume, Montserrat, 
Maximí Forners, Dr. Robert 
i pl. Pere Esmendia- per 
anunciar a la població que 
comença el dia gran de la 
Festa major, el dia del Sant 
Patró.

A les 10 h, els gegants 
sortiran de l’Ajuntament, 
on hauran passat la nit, i es 
plantaran a plaça. Es farà un 
ball insti tucional davant de 
les autoritats a les 10.30 h 
i seguidament s’encetarà 
una cercavila des de la pl. 
Pere Aguilera fi ns a la Pl. Dr. 
Guardiet, on es realitzarà 
l’entrada solemne a l’Esglé-
sia pel portal anti c per tal de 
presidir l’Ofi ci Solemne de 
Festa Major. Durant l’ofer-
tori de la missa, els gegants 
ballaran La Moixeranga, el 
tradicional Ball d’església. 
Acabada la Missa, es duran 
a terme els tradicionals balls 
de plaça sorti nt d’ofi ci. / DdR

La Festa Major no comptarà amb Diada Castellera, 
però sí una mostra i un taller de castells
La Festa Major de Rubí d’en-
guany no comptarà amb 
la tradicional Diada Cas-
tellera, que habitualment 
organitzen els Castellers 
de Rubí. Segons membres 
de la colla, les restriccions 
sanitàries imposades per la 
pandèmia, la impossibilitat 
de fer assajos i actuacions 
ha deixat minvada l’enti tat 
i no disposen de prou cas-
tellers per poder garantir 
castells de sis.

Malgrat tot, els castellers 
parti ciparan en la resta d’ac-

tes tradicionals de la Festa 
Major com és el Seguici o el 
Pregó, on realitzen un emo-
cionant pilar al balcó. A més, 
dissabte 2 de juliol d’11.30 h 
a 12.30 h a la rambla del Fer-
rocarril oferiran un taller de 
castells i sardanes entre els 
Castellers de Rubí i l’Escola 
de Sardanes Flor de Neu. 
El mateix dia, però a les 18 
h, organitzaran una Mostra 
de castells a la plaça Pere 
Aguilera, a la qual animen 
a la ciutadania a assisti r per 
fer pinya. / DdR

El Holi Dolly Rubí Festi val ti ndrà lloc 
el divendres 1 de juliol a l’Escardívol 
L ’Escardívol tornarà a 

ser l’escenari d’una 
de les activitats més 

multi tudinàries de les dar-
reres Festes Majors abans 
de la pandèmia, el Holi Dolly 
Rubí Festi val. La festa dels 
colors, que a Rubí arriba a la 
cinquena edició després de 
l’aturada pel coronavirus, és 
una celebració religiosa hin-
dú que s’ha popularitzat en 
la darrera dècada a Europa 
i els EUA. Se celebra prin-
cipalment a l’Índia i Nepal 
per celebrar l’arribada de 
la primavera, estació en la 
qual emergeixen de nou els 
colors.

En el format europeu, el 
Holi Dolly Festival compta 
amb música en directe, Dj’s, 
animadors, efectes especials 
i llançaments de pols de 
colors multi tudinaris i està 
concebut com un especta-
cle parti cipati u per a tota la 
família.

Enguany, el Holi Dolly 
Rubí Festival tindrà lloc el 
divendres 1 de juliol a l’Es-

cardívol de 19 a 21 h. Es faran 
quatre llançaments de pols 
de colors guiats al llarg del 
festi val. Cada persona que 
ho demani podrà recollir 
presencialment una bossa 
de pols Holi al Punt d’Infor-

mació de la Festa Major, 
situat a la plaça Pearson. 
Els paquets de pols Holi es 
reparti ran els dies 29 i 30 
de juny i 1 de juliol fi ns a 
exhaurir existències. També 
es podran adquirir les bos-

ses amb pols Holi el mateix 
dia de l’acti vitat en el punt 
de venda de l’Escardívol. Es 
recomana portar samarreta 
blanca, protegir els ulls amb 
ulleres de sol i aplicar-se una 
crema hidratant. 

La festa, pensada per a tots els públics, és una acti vitat multi tudinària. / Arxiu 

Actuació castellera del 2018. / Arxiu

Els Gegants de Rubí, durant un pregó. / Arxiu 
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Sin Más Piojitos Rubi, nuevo centro especializado 
en la eliminación de piojos y liendres

Sin Más Piojitos es un 
centro que se dedica a 
la pediculosis, que es el 
tratamiento de elimina-
ción de piojos y liendres 
de manera 100% natural. 
Es un tratamiento que se 
puede aplicar a bebés, 
niños y adultos, puesto 
que es totalmente natural.

El tratamiento se com-
pone de tres fases. La 
primera es un sistema 
de aspiración con len-
drera en el estreno. En 
la segunda, se pasa una 
lendrera profesional por 
las partes separadas del 
cabello, que previamente 
se han dividido el pelo. 
Finalmente, con una lupa 
profesional se comprueba 
mechón a mechón que no 
haya quedado nada.

Posteriormente, siete 
días después, se re-
aliza una revisión de 
comprobación, inclui-
da en el tratamiento.

Para que éste sea efec-
tivo al 100%, se debe 
seguir las instruccio-
nes y premisas al fina-
lizar el tratamiento.

¿Problemas con 
piojitos o liendres? 
Sin Más Piojos es 
lo que necesitas. No 
lo dudes. Llámanos. 
Atendemos siem-
pre con cita previa. 
Contacta y acaba 
con los molestos 
piojos de una forma 
totalmente natural.

SIEMPRE VAMOS CON CITA PREVIA AL 691 120 114
C/ d’Aribau  9 - 11, 08191 Rubí
rubi@sinmaspiojitos.com | www.sinmaspiojitos.com

Música, grafits i zona gastronòmica 
al parc de l’Arborètum

U na de les novetats 
de la Festa Major 
del 2021 va ser la 

introducció del parc de l’Ar-
borètum com a nou espai 
de la Festa Major sota el títol 
ARTBORETUM, que estarà 
obert els dies 1, 2 i 3 de juli-
ol  de 19 h a 2 h a través de 
l’accés del carrer del Castell. 
A més de les activitats, hi 
haurà de forma permanent 
un mercat i una zona gastro-
nòmica. Aquest espai va tenir 
una gran acollida durant les 

fetes de Sant Pere del 2021. 
El primer dia d’obertura 

d’aquest espai està prevista 
una demostració de grafits 
a càrrec de Petados Crew a 
partir de les 19 h. A les 19.45 
h hi haurà música amb DJ 
Azogue i a partir de les 22 h 
actuarà Jonathan Herrero ‘El 
Kujo’. L’espectacle nocturn es 
tancarà amb una sessió de DJ 
de La SoniK. 

El 2 de juliol es repetirà 
a la mateixa hora la demos-
tració de grafits de Petados 

Crew i a partir de les 19 h hi 
haurà la música de DJ Red 
Land Sound. Més tard està 
previst que actuin Dr. Rum-
beta, Swing a Ling Colectivo 
Vinilo i Juli de Alonso amb Su-
pernova Group i Vértigo DJ. 

El darrer dia d’activitats 
al parc de l’Arborètum serà 
el 3 de juliol, amb una nova 
demostració de grafits i les 
actuacions musicals a partir 
de les 20 h de Núria Grima 
Live Violin i un final de festa 
amb diversos DJ.

La Fira d’atraccions i el Mercat d’artesania  
s’instal·laran a l’aparcament de Rubí Forma

Les atraccions atrauen molt públic infantil i juvenil. / Arxiu El Gra

La popular Fira d’atraccions 
i el Mercat d’artesania tor-
naran per la Festa gran de 
la ciutat i s’instal·laran de 
nou a l’aparcament del Rubí 
Forma. Els firaires i artesans 
obriran les atraccions i les 
paradetes des de dijous 30 
de juny fins diumenge 3 de 
juliol. Dijous, divendres i 
dissabte de Festa Major ho 
faran de 18.30 h a 3 h de la 
matinada, mentre que diu-
menge, últim dia de la festa, 
ho faran de 18.30 h a 24 h. 

D’altra banda, a la plaça 
Pearson es podrà gaudir de 
divendres a diumenge d’un 
espai de food trucks. / DdR L’any passat aquest espai va tenir molt d’èxit. / Arxiu (J.A. Montoya)
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Què és la presbicia 
o vista cansada?
Si tens més de 40 anys i notes 
que et costa veure-hi d’aprop, 
és convient que et facir una 
revisió de la teva salut ocular 
amb el teu oftalmòleg

La presbícia o vista can-
sada és la dificultat que té 
l’ull per enfocar els objec-
tes d’aprop. Normalment el 
cristal·lí canvia la seva for-
ma i s’adapta al enfocar els 
objectes d’aprop i de lluny. 
Això és el que es coneix com 
l’acomodació de l’ull. 

Amb l’edat el cristal-lí 
perd progressivament la seva 
elasticitat natural i es torna 
menys flexible i més rígid. 
Això provoca una pèrdua 
progressiva de la capacitat 
d’acomodació i apareix la 
presbícia o més comuna-
ment coneguda com la vista 
cansada. Generalment es 
manifesta a partir dels 40 
anys i evoluciona amb el pas 
del temps estabilitzant-se al 
voltant dels 60 anys. Es calcu-
la que al nostre país pateixen 
presbícia el 80% dels majors 
de 45 anys i el 98% dels ma-
jors de 65 anys.

Quins son els símptomes?

Els símptomes de la presbícia 
són:

• Fatiga visual

• Mal de cap i cansament en 
realitzar tasques que reque-
reixen veure d’aprop.

• Un dels símptomes més 
evidents de la presbícia és la 
necessitat d’allunyar els ob-
jectes de lectura (per exem-
ple el móvil) per tal d’arribar 
a llegir correctament.

Com es pot corregir?

La presbícia es pot corregir 
amb ulleres o lentilles per 
veure d’aprop o mitjançant 
la cirurgia. La cirurgia de la 
presbícia ofereix uns resul-
tats definitius i consisteix en 
extreure el cristal·lí i reempla-
çar-lo per una lent artificial 

(pròtesis) que permet recu-
perar la visió perduda.

Un pacient operat de 
presbícia no tindrà mai ca-
taractes ja que el cristal·lí 
afectat s’ha substituït per una 
lent intraocular que no pot 
tornar-se opaca.

Tipus de lents

Hi ha dos tipus de lents in-
traoculars per a l’operació 
de la prebícia:

• Lent TRIFOCAL: És una lent 
artificial intraocular que cor-
regeix els tres tipus de visió 
(lluny, intermitja i aprop). 
Aquest tipus de lents per-
meten al pacient veure tant 
de lluny com d’aprop sense 
necessitat d’utilitzar ulleres.

• Lent TRIFOCAL TÒRICA: 
Es tracta d’una lent trifocal 
(com l’anterior) que a més a 
més corregeix l’astigmatis-
me quan aquest és superior 
a 1 diòptria.

Depenent de cada cas, 
el metge oftalmòleg és qui 
indicarà al pacient quina lent 
és la més adient.

Com és la cirurgía?

La cirurgía de la presbicia és 
cada cop més segura, ràpida 
i precisa. Es tracta d’una 
cirurgía ambulatoria que no 
requereix hospitalització i 
per tant el pacient pot mar-
xar a casa seva després de la 
operació. No és aconsellable 
operar els dos ulls durant el 
mateix acte quirúrgic per 
raons de seguretat i eficàcia. 
Normalment se sol deixar 
passar uns dies entre una 
intervenció i l’altra.

Quina edat he de tenir per 
operar-me?

A partir dels 50 anys en 
endavant, és un bon mo-
ment per valorar cada cas 
i operar-se. Si tens més de 
40 anys i notes que et costa 
veure-hi d’aprop, és conve-

nient que facis una revisió 
de la teva salut ocular amb 
el teu oftalmòleg. Ell et dirà 

quines son les altenatives 
més adients que hi ha per 
corregir la teva presbicia.

Dra. Elena Rusiñol, 
especialista en Cirurgia Refractiva i 

Glaucoma a la Clínica Oftalmològica Rubí

Ull normal

Ull amb 
presbícia

Còrnia

Les imatges 
properes es 

veuen borroses

Vista 
cansada? 
Ara es pot 
operar 
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Les Jornades de Jazz presenten un 
gran cartell amb arti stes de renom
L’Associació Jazz Rubí 

ha organitzat, coin-
cidint amb la Festa 

Major, les XXI Jornades 
de Jazz, que portaran a 
Rubí diversos artistes de 
gran renom del panorama 
jazzístic nacional i inter-
nacional. L’estrena serà el 
28 de juny a les 22 h amb 
l’actuació de Maria Esteban 
Quintet. La cantant Maria 
Esteban presentarà el seu 
projecte discogràfi c ‘Voces 
Veladas’, publicat el 2021 i 
que pretén donar visibilitat 
a algunes veus femenines 
oblidades del món del jazz 
com Bett y Condem, Carolyn 
Leigh, Blossom Dearie, Ann 
Richards, Chris Connor i 
June Christy.

Pel 29 de juny hi ha 
previstos dos concerts al 
migdia. El primer a les 12 h a 
càrrec d’Enrique Heredia i el 
trio format pel pianista Luis-
mi Segurado,el contrabaix 
Pere Loewe i el saxo alt Esai-
de Cid. Precisament aquest 
darrer és un dels millors 
músics de jazz de l’escena 
francesa, país on resideix 
des del 2002. De fet, és el 
primer cop que Esaie Cid 
ofereix un concert al país 
des que va decidir marxar 
a França. A les 13.15 h serà 
el torn de Fran Suárez Trio, 
format pel pianista Fran 
Suárez, el contrabaix Jordi 
Mestres i el bateria Jordi 
Herreros. Francisco Suárez 

és xilè i resideix a Barcelona 
i inclou un repertori amb 
composicions originals i 
una particular visió dels 
estàndards de jazz, amb 
molt de protagonisme per 
la improvisació.

Dani Rambla New Trio 
aterrarà a l’Ateneu el 30 de 
juny a les 12.30 h. El reputat 
pianista estarà acompanyat 
per Marc Cuevas al con-
trabaix i Santi Colomer a 
la bateria, dos dels millors 
homes de jazz del país. Ofe-
riran noves composicions 
i versions d’estàndards de 
Cole Porter, Wayne Shor-

ter o John Coltrane, entre 
altres.

L’1 de juliol, a les 22 h, 
arribarà un dels plats forts 
de les Jornades de Jazz, 
l’actuació del quartet vo-
cal The Hanfris i el trio de 
jazz Oriol Gonzàlez Crazy. 
Tots dos sumen forces per 
presentar un espectacle en 
què es barreja l’espectacular 
sonoritat de la bateria amb 
l’energia del jazz, el dina-
misme de les versions del 
rock & roll, els estàndards 
de swing i alguna sorpresa 
extra. Actuaran de forma 
conjunta, però també per 

separat, amb alguns dels 
seus arranjaments més co-
neguts. The Hanfris Quartet 
mostrarà la seva faceta més 
crooner, mentre que el trio 
oferirà una sonoritat poc 
escoltada formada per una 
harmònica, un saxo i una 
bateria.

El quartet de la voca-
lista Anna Luna, amb el 
pianista Jaume Vilaseca, 
el contrabaix Curro Gálvez 
i el bateria Roberto Faen-
zi, actuarà el 2 de juliol 
a les 12.30 h. La cantant, 
guitarrista i compositora 
catalana, infl uenciada per 
la música brasilera, el jazz 
i els sons mediterranis, 
oferirà un recorregut per 
la seva extensa discografi a. 
El darrer concert anirà a 
càrrec del saxo tenor Gaby 
Ardèbol, acompanyat per 
l’orgue de Txema Riera i 
la bateria de Pep Mula. El 
veterà saxofonista segueix 
amb la tradició del llenguat-
ge modern del bebop amb 
una sonoritat típica dels 
grups que van aparèixer als 
anys 60.

Per cloure les jornades, 
el trompeti sta Marcos Cor-
cín i el saxo tenor Marcos 
Serrano guiaran una jam 
session oberta que ti ndrà 
lloc el 3 de juliol a les 12.30 
h. Per parti cipar, els inte-
ressats poden inscriure’s al 
correu  associaciojazzrubi@
hotmail.com. 

Un dels plats forts de les Jornades de Jazz serà l’actuació de The Han-
fris i el trio Oriol Gonzàlez Crazy. / Cedida

L’Aula d’Extensió Universitària 
de Rubí organitza un concert 
amb Gili Romaní Hot Jazz Cats
L’Aula d’Extensió Universi-
tària se suma als actes de 
Festa Major amb l’organitza-
ció d’un concert de jazz que 
ti ndrà com a protagonista 
el grup Gili Romaní Hot Jazz 
Cats. L’actuació serà l’1 de 
juliol a les 20.30 h a la plaça 

Doctor Guardiet i està obert 
a tot el públic. Gili Romaní 
Hot Jazz Cats és un grup 
format pel trompeti sta Ri-
card Gili i el clarineti sta Oriol 
Romaní, dos dels músics del 
jazz més coneguts al país. 
/ DdR

La Societat de Blues ha 
organitzat per l’1 de 
juliol un concert amb 

Alex Zayas i la seva banda, 
que ti ndrà lloc a les 00.30 
h als jardins de l’Ateneu. 
Zayas és un dels músics més 
internacionals del país i fa 
més de 15 anys que fa gires 
pels Estats Units i el Canadà, 
tocant en algunes de les sa-
les i clubs més presti giosos.

El seu repertori inclou 
temes originals dels sis dis-
cos que ha editat, on mescla 
el blues amb tocs de funk i 
soul, combinats amb algu-
na versió dels mestres del 
gènere. Sobre l’escenari de 
l’Ateneu estarà acompanyat 

d’una banda de primer or-
dre, amb el guitarrista Al-
bert Green light, el baixista 
JJ Bass i el bateria Roberto 
Olori. Alex Zayas va ser te-
loner de BB King el 2006 i 
ha actuat amb arti stes de la 
talla de Larry McCray, Carl 
Weatherbsy, Hook Herrera, 
Paul Orta, Larry Willians 
o Slam Allen, entre molts 
altres.

L’altre concert serà el 
3 de juliol, l’últim dia de 
Festa Major, i anirà a càrrec 
d’Edgar Blues, acompanyat 
per Rua Roan i Martí n Apa-
ricio. El músic barceloní 
va presentar el seu primer 
àlbum el 2021, ‘The Next 

Step’, que ha tingut una 
gran repercussió, ha arribat 
a ser el disc del gènere més 
venut durant un mes i ha 
rebut l’aplaudiment de la 
críti ca. Edgar Blues arribarà 

a Rubí abans d’emprendre 
una gira que els portarà al 
Regne Unit i altres països 
europeus. L’actuació serà 
a les 19.30 h als jardins de 
l’Ateneu. 

Edgar Blues actuarà el 3 de juliol als jardins de l’Ateneu. / Cedida

La Societat de Blues 
porta a Rubí Alex 
Zayas i Edgar Blues

El grup Gili Romaní Hot Jazz Cats. / Cedida

El Grup Fotogràfi c ‘El Gra’ 
oferirà de nou la Fotografi a 
Viva de cada dia de la festa
El Grup Fotogràfi c ‘El Gra’ 
tornarà a oferir com és tra-
dicional la Fotografi a Viva 
de la Festa Major, on la 
ciutadania podrà reviure 
els millors moments del dia 
anterior de la festa a través 
d’una mostra fotogràfi ca. La 
Fotografi a Viva s’instal·larà, 
com cada any de 12 a 20 h 
a la plaça de l’Anti ga Estació 
des de dimecres 29 de juny. 

D’altra banda, El Gra 
també oferirà un taller de 
‘Cambra fosca’, que con-
sisteix a fer fotos amb una 
capsa de cartó i revelar-les 
mitjançant el sistema de re-
velatge de positi us de forma 
analògica. 

L’acti vitat, dirigida a un 
públic familiar, tindrà lloc 
dissabte dia 2 de juliol de 10 
a 13 h. / DdR

Els membres d’El Gra exposen les fotos en grans plafons. / Arxiu



Salud, belleza y bienestar. 
Esta es la filosofía de Cen-
tro Aurora que hace ya 10 
años nació de la ilusión y 
la perseverancia de Aurora 
Tamayo que, junto a su hija 
Yolanda, se embarcó en ha-
cer realidad el proyecto de 
un centro especializado en 
todo tipo de tratamientos 
para mejorar la salud, la 
belleza y el bienestar de los 
rubinenses. “Me encontré 
en una situación difícil y 
gracias al apoyo de mi fami-
lia y a las ganas de vivir tuve 
ese pequeño empujón que 
me hizo decidirme a abrir el 
centro”, nos explica Aurora.

Centro Aurora es un es-
pacio donde, como explica 
su gerente, “siempre inten-
tamos ofrecer lo que nos 
gustaría recibir”. A lo largo 

de la última década se ha 
consolidado como uno de 
los centros más importantes 
de Rubí y han ido ampliando 
la oferta de servicios tanto 
corporales como faciales. 
Masajes relajantes o des-
contracturantes, la última 
aparatología para mejorar 
nuestra figura, manicuras, 
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Centro Aurora celebra su décimo 
aniversario con una gran caña de regalos 

pedicuras, láser de diodo, 
microblading, solárium y 
otras propuestas innova-
doras son algunos de los 
muy diversos servicios que 
ofrece Centro Aurora.

“Por supuesto, cada 
año intentamos mejorar e 
introducir nuevas técnicas, 
ya sean faciales o corpora-
les. Siempre conseguimos 
estar a la última, tene-
mos los tratamientos de 
presoterapia y Dermajet, 
éste último, una técnica 
que redefine remodela y 
reafirma la piel desde la 
primera sesión”, cuenta 
Yolanda.

En Centro Aurora dispo-
nen de bonos todo el año 
para que los tratamientos 
estén al alcance de todos 

los bolsillos. Asimismo, 
ofrecen el bono 10+1, en el 
cual por cada 10 servicios 
sellados, se regala el de 
menor precio. Y para cele-
brar el décimo aniversario 
del centro, por una compra 
de productos o un servicio 
igual o superior a 25€ se 
obtendrá un regalo seguro.



El Cicle de Circ Contemporani torna al Celler 
amb tres espectacles per a tots els públics

El Celler serà l’escenari 
durant la Festa Major 
de tres muntatges de 

circ i dansa, inclosos en el 
Cicle de Circ Contemporani. 
Tots els muntatges, dirigits a 
tot ti pus de públic, comen-
çaran a les 22.30 h.

La primera de les pro-
postes arribarà dijous 30 de 
juny de la mà de la compa-
nyia Infra Poèti c, que posarà 
en escena ITER 2.0. Amb 
les acròbates Eva Camps 
i Serena Vione a escena, i 
sota la direcció artí sti ca de 
Claire Ducreux, l’especta-
cle planteja el relleu entre 
dues acròbates. Una dona, 
amb el cos cansat i adolorit 
pels anys dedicats al circ, 
que decideix passar el seu 
treball a una nova acròbata. 
Una peça que parla sobre la 
valentia de reconèixer les 
nostres febleses i com fer 
el relleu des de l’amor i el 
respecte.

El segon muntatge serà 
el divendres 1 de juliol i 
anirà a càrrec del col·lecti u 
TQM, una companyia d’ar-
ti stes d’àmplia i contrastada 

trajectòria, procedents del 
circ, la música i la dansa. El 
col·lecti u presentarà ‘Volov’, 
un viatge de circ i música, 
amb dos músics multi instru-
mentals i quatre acròbates 
aeris i ballarins. ‘Volov’ és 
una metàfora del recorregut 
emocional que és la vida i 
s’inspira en l’obra clàssica 
Els Ocells d’Aristòfanes.

La darrera proposta del 
Cicle de Circ Contemporani 
serà ‘Òrbita’ de la companyia 
Zen del Sur, que es represen-
tarà dissabte 2 de juliol.

Es tracta d’un espectacle 
que es basa en el concepte 
de l’òrbita, la trajectòria que 
descriu un objecte físic al 
voltant d’altre, sota la infl u-
ència d’un objecte central. 

Aquest fenomen representa 
la relació que s’estableix en-
tre Carlos López i Noemí Pa-
reja, dos arti stes polifacèti cs 
que interaccionen a través 
de diversos llenguatges con-
temporanis de moviment, 
elements de circ i música en 
viu, sota l’atracció gravitatò-
ria de les seves arrels: Cadis, 
el mar i l’art fl amenc.

Imatge de l’espectacle ‘Volov’, del col·lecti u TQM. / Cedida Isabel Vinardell
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El CasalXou inclourà un 
fragment d’òpera en el seu 
espectacle de Festa Major
El grup escènic del Ca-
salXou oferirà el seu tra-
dicional  espectacle de 
Festa Major l’1 de juliol 
a les 18 h al teatre muni-
cipal La Sala. El grup, que 
forma part de l’Associació 
de la Gent Gran de Rubí, 
interpretarà en playback 
cançons de sempre de for-
ma teatralitzada, amena i 
divertida.

La novetat d’enguany serà 
la introducció d’un fragment 
d’òpera, concretament de Ros-
sini. També oferiran lambada, 
country o cançons regionals, 
entre altres, en un espectacle 
que es preveu molt diverti t.

El CasalXou és un projecte 
socialitzador que potencia 
l’expressivitat i les dinàmiques 
de grup entre els seus parti -
cipants. / DdR El CasalXou, durant una actuació. / Arxiu

Festi val d’enti tats andaluses
a la plaça de la Nova Estació
El festi val d’enti tats andaluses, organitzat per la Coordinadora 
de Enti dades Anzaluzas de Rubí per Festa Major, ti ndrà lloc 
dissabte 2 de juliol a les 19 h i estarà presentat per l’arti sta Loly 
Reyes. Entre les actuacions hi haurà els grups de ball d’Aromas 
del Sur, diversos ‘cantaors’ fl amencs de la Peña Flamenca 
Calixto Sánchez, un grup de ball de la Casa de Andalucía en 
Rubí, el Cor Aromas del Sur de Sabadell i el cor de l’Asociación 
Rociera de Rubí. El festi val també comptarà amb Ana Sánchez 
i el seu grup de ball com a arti sta convidada. / DdR

Actuacions de la Irmandade 
Galega i del Centro Aragonés

Imatge del festi val d’enti tats andaluses. / Arxiu

Diumenge 3 de juliol a la tarda estan previstes les actuaci-
ons de la Irmandade Galega i el Centro Aragonés. L’enti tat 
gallega iniciarà una cercavila a les 18 h des del c. Monturiol 
fi ns a la rambla del Ferrocarril. A l’escenari de la rambla, a 
les 18 h, arrencaran les actuacions dels grups de cant i ball 
del Centro Aragonés, mentre que els grups gallecs actuaran 
a les 19 h. / DdR
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El correfoc retornarà la pirotècnia 
als carrers del centre de la ciutat

D  e sprés que l’any 
passat, les colles de 
diables de la ciutat 

s’haguessin de conformar 
amb un raval de foc estàti c, 
enguany les tres colles locals 
podran tornar a sorti r al car-
rer i recórrer el centre de Rubí 
per mostrar el seu espectacle 
pirotècnic.

El correfoc està previst l’1 
de juliol a parti r de les 22 h i 
hi parti ciparan els Diables de 
Rubí, els Diables de la Riera 
de Rubí i Rubeo Diablorum. A 
més, hi haurà diverses colles 
convidades: els Peluts de Foc 
de Cabrils, la Colla de Diables 
Front Diabòlic de La Garriga i 
els Diables del Papiol.

L’espectacle de llum, 
foc i soroll arrencarà al 
carrer Torrijos i prosseguira 
pels carrers Espoz i Mina, 
Murillo, Colom, General 
Prim, Historiador Josep 
Serra i fi nalitzarà a la plaça 
de la Nova Estació, on està 
previst un raval de foc per 
cremar tota la pólvora.

Correfoc infanti l i tabalada
Tampoc faltarà a la cita 
de la Festa Major 2022 el 
correfoc infantil i la taba-
lada, previstos pel darrer 
dia de les festes, el 3 de 
juliol. Primer hi haurà la 
Tabalada, a càrrec de Tro-
nats del Tabal dels Diables 
de la Riera i altres colles 
convidades. Serà a les 19 
h a la plaça de Pere Agui-
lera i recorrerà els carrers 
del centre fins a arribar 
a la plaça d’Onze de Se-
tembre. Allà, enllaçarà 
amb el correfoc infantil, 
organitzat per la Colla de 
Diables de la Riera. Els 
diables locals més menuts 
estaran acompanyats dels 
Peludets de Foc de Cabrils 
i de les Bruixes i Bruixots 
de la Trinitat Nova.

Tots plegats sortiran 
de la plaça d’Onze de 
Setembre i passaran pels 
carrers Sant Isidre, Sant 
Pere, Creu, Rafael Casano-
va, Justícia, Doctor Robert 
i fins a arribar a la plaça de 
Pere Aguilera.

El dos correfocs es podran fer amb normalitat pels carrers del centre de Rubí. / Arxiu 

Torna el rom cremat amb 
les clàssiques havaneres
L’espectacle d’havaneres 
serà una de les darreres acti -
vitats de la Festa Major, com 
acostuma a ser habitual. 
L’any passat, va ser un dels 
pocs espectacles de música 
en directe que va sobreviure 
a una edició de la Festa Ma-
jor que va ser molt reduïda 
per culpa de la pandèmia. 
Ho va fer sense reparti r el 
tradicional rom cremat, 
un hàbit que per aquesta 
festa es recupera i que va 
estretament lligat a tots els 
concerts d’havaneres.

L’actuació, a càrrec del 

grup Els Pescadors de l’Es-
cala, serà el 3 de juliol a les 
20.30 h a la plaça del Doctor 
Guardiet. Es tracta d’un grup 
fundat el 1964 i que s’ha 
anat renovant amb el temps. 
Fins i tot ha estat guardonat 
amb la Creu de Sant Jordi de 
la Generalitat de Catalunya.

Els Pescadors de l’Escala 
està format actualment per 
lbert Prat, Jordi Cabarrocas, 
Joaquim Mas i Ernest Ollero. 
El grup ofereix un variat i 
amè repertori d’havaneres 
i música de taverna durant 
les actuacions. / DdR

Els Pescadors de l’Escala oferiran l’espectacle d’havaneres. / Cedida
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ATENEU MUNICIPAL
Blues drawings, 
retrats de Pepe Farrés
Del 28 de juny al 8 de juliol

L’horari de l’Ateneu és de dilluns 
a divendres de 16 a 21 h, de dilluns 
a dijous de 10 a 14 h, durant els dies 
de la Festa Major l’horari serà 29, 30 
de juny i 1, 2, 3 de juliol  de 12 a 14 h 
i de 19 a 22 h. Acte de cloenda, ‘Els 
blues d’Elles’, amb Queralt Albinyana, 
dijous 7 de juliol a les 19 h.

EXPOSICIONS PER VISITAR DURANT LA FESTA MAJOR

Exposició de diverses peces en 
relleu treballades amb una tècnica 
semblant al gofrat i selecció d’escul-
tures de petit format.
Horari especial de Festa Major:
Dijous i divendres de 17 a 20 h
Dissabte d’11 a 14 h i  de 17 a 20 h
Diumenge 3 de juliol d’11 a 14 h

ESPAI EXPOSITIU AULA CULTURAL
L’Ànima de les coses. 
Obres de Miquel Mas
Fins al 23 de juliol de 2022

ESPAI DE LLIBRES LECTORS 
AL TREN! 
Mostra d’originals de la il·lustradora 
Maria Rius, 
Premi Nacional d’Il·lustració 2018.
Fins al 30 d e setembre
(C. Magí Raméntol, 3)

Exposició de diverses creacions 
originals d’aquesta artista, un dels 
referents de la il·lustració catalana. 

Horari:
Feiners de 10 a 13.30 h i de 17 a 20 h
Festius tancat

EXPOSICIONS

ESPAI EXPOSITIU ANTIGA 
ESTACIÓ
La Riera. Fotografi es de 
Ramon Batalla
Del 9 de juny al 31 de juliol de 2022

www.diariderubi.com

Truca’ns al
 609 03 22 89 

Vols anunciar-te?

     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

Es vol mostrar aquest espai natural, 
tan interessant com desaprofi tat, 
amb la mirada propera, immersiva i 
pausada d’aquest fotògraf rubinenc, 
que convida a l’espectador a costar-
s’hi.
Horari  de Festa Major: Dijous, di-
vendres i dissabte d’11 a 14h i de 17 a 
20h. Diumenges i festius, d’11h a 14h 



El Piromusical recuperarà 
el seu format tradicional i 
posarà punt fi nal a la festa 

La pandèmia de co-
ronavirus va obligar 
a suspendre la Festa 

Major fa dos anys. L’any pas-
sat, es van recuperar algunes 
activitats, tot i que enca-
ra amb moltes limitacions 
per tal d’evitar noves grans 
onades de la pandèmia. El 
Piromusical va ser una de les 
propostes afectades per les 
restriccions, i es va oferir un 
espectacle de focs de menor 
format sense megafonia i 
sense possibilitat d’accés 
a l’espai de llançament. La 
gent que va voler seguir-lo 
amb música ho va poder fer 
a través de Ràdio Rubí.

Enguany, el popular Pi-
romusical, que servirà per 
tancar la Festa Major, recu-
perarà el seu format tradi-
cional, sense cap restricció. 
L’espectacle de so i música 
tindrà lloc diumenge 3 de 
juliol a les 23 h a l’Escardí-
vol. La música, si no hi ha 

sorpreses, serà una selecció 
dels grans èxits dels arti stes 
i grups que hauran actuat al 
Festi val RRandom.

A més, es tornaran a 
repartir les bengales pel 
públic assistent, que podrà 
agafar-les a les vies d’accés a 
l’Escardívol el mateix dia del 
piromusical i que s’hauran 
d’encendre quan es comu-
niqui per megafonia.

Com sempre, l’Ajunta-
ment ha fet un seguit de 
recomanacions al veïnat i 
al públic per poder gaudir 
d’un Piromusical segur. Entre 
aquests, els veïns de l’Escar-
dívol hauran de reti rar de la 
zona de seguretat establerta 
els seus vehicles, tancar por-
tes, fi nestres i balcons, i pro-
tegir les obertures per evitar 
l’entrada de coets i guspires 
que puguin causar un incen-
di. També es recorda reti rar 
la roba estesa i elements 
que puguin encendre’s com 

banderes o tendals.
Pel públic assistent, es 

recomana evitar fer servir el 
cotxe per veure l’espectacle 
i en cas de detectar algun 
incident contactar amb la 
policia Local (092) o amb 
Emergències-Bombers, al 
112. El Piromusical ti ndrà lloc diumenge 3 de juliol a les 23 h. / Arxiu El Gra
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Per a unes festes lliures 
de violències masclistes i 
LGTB-fòbiques
Una de les prioritats de 
l’Ajuntament és garanti r una 
Festa Major segura per a 
tothom, lliure de violències 
masclistes i LGTBIfòbiques, 
segons ha apuntat l’alcal-
dessa, Ana M. Martínez. 
En aquest sentit, des del 
dimarts 28 de juny fi ns al 
2 de juliol en horari noc-
turn, la ciutadania podrà 
acostar-se al Punt Lila que 
s’ubicarà a l’Escardívol per 
obtenir informació o, en el 
cas que s’hagi pati t algun 
ti pus de violència masclista 
o LGTBIfòbica, per rebre 
suport i ajuda.

A més, L’Ajuntament 
reeditarà enguany la cam-
panya Respecta’m, que es 
veurà i senti rà als escenaris 
de Festa Major i en les acti -

vitats més multi tudinàries. 
Una altra de les accions és 
la distribució d’adhesius 
i xapes amb el lema ‘Jo 
respecto’ i un QR cap al 
web municipal amb tota la 
informació necessària. La 
campanya busca que tot-
hom faci un pas endavant i 
es comprometi  individual-
ment a respectar les altres 
persones, converti nt-se així 
en part acti va de la solució 
per evitar situacions d’as-
setjament. L’assetjament 
fí sic, verbal o sexual, la inti -
midació per moti us de sexe, 
orientació sexual, identi-
tat o expressió de gènere, 
els comentaris ofensius o 
degradants són exemples 
d’agressions masclistes que 
cal erradicar entre tots. 
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La UAR organitza la 32a Cursa de Sant 
Muç en el marc de la Festa Major

La  U n i ó  A t l è t i c a 
Rubí (UAR), en col-
laboració de l’Ajunta-

ment de Rubí, organitzarà 
el dijous 30 de juny la Cursa 
de Sant Muç, esdeveniment 
atlètic de la Festa Major. 
La cursa, per a persones 
nascudes abans de l’any 
2009, es desenvoluparà per 
un circuit urbà, amb trams 
rurals, passant per la popu-
lar ermita que dona nom a 
l’esdeveniment. La distància 
a recórrer és d’uns 6 km 
aproximadament.

L’inici de la prova es do-
narà a les 20:30 hores amb 
sorti da i arribada al passat-
ge Pau Claris (al costat de 
l’Ajuntament de Rubí). El 
temps serà controlat per 
myatleta.com i s’establirà 
un temps límit de 50’ per 
realitzar la prova gran.

Durant el transcurs de 
la cursa es duran a terme 
les diverses proves infanti ls. 
Les categories infanti ls faran 
una o dues voltes al circuit 
peti t depenent de l’any de 
naixement dels parti cipants. 
Així hi haurà una cursa in-
fanti l d’1 km per als nascuts 
els anys 2009, 2010 i 2011 
i una cursa mini de 500 m 
pels nascuts entre els anys 
2012 i 2015, dividida en 
dues categories segons l’any 
de naixement.

La parti cipació és oberta 
a tothom que vulgui córrer 
sense que sigui necessari 
tenir llicència federati va, ja 
que és un esdeveniment de 
caràcter popular. Això sí, cal-
drà inscriure’s prèviament i 
dur el dorsal corresponent 
per sorti r a la classifi cació 
fi nal i poder optar als premis 
de les diferents curses.

Inscripcions
Les inscripcions seran gra-
tuïtes i s’hauran de fer per 
internet mitjançant la pàgi-
na web de la Unió Atlèti ca 
Rubí ( https://cursasant-
muc.uar.es/inscripcions). 
Les inscripcions es tancaran 
el dia abans de la cursa a 
les 20 h. No es realitzaran 
inscripcions el mateix dia 
de la prova. La inscripció 
per internet serà vàlida 
en el moment de rebre la 
confi rmació d’inscripció, un 
cop omplert el qüesti onari 
de parti cipació.

Per parti cipar en pare-
lles cal fer la inscripció a 
l’espai destinat a aquesta 
fi nalitat, i posar les dades 

de tots dos components, en 
cas contrari no es ti ndrà en 
compte de cara als resultats.

La inscripció comporta 
l’autorització expressa de la 
cessió dels drets d’imatge 
personal dels corredors/
es. Les imatges es podran 
difondre per qualsevol mitjà 
(publicacions, internet, pro-
mocional, publicitat, xarxes 
socials, etc.).

Els dorsals es recolliran 
el mateix dia de la prova 
a parti r de les 19:00 de la 
tarda, al costat de la sorti da 
de la prova.

Premis i serveis als 
parti cipants
Rebran premis els tres pri-

mers classificats/des de 
cada categoria i un obsequi 
especial pel guanyador i 
guanyadora de la cursa llar-
ga i la primera parella, cor-
tesia del Mercat Municipal 
de Rubí. Les classifi cacions 
es publicaran el mateix dia 
de la prova i estaran dispo-
nibles a la pàgina web de 
l’enti tat (www.uar.es)

D’altra banda, els orga-
nitzadors ofereixen diversos 
serveis per als parti cipants 
com guarda-roba, avitua-
llament pel camí de l’ermita 
i un refrigeri a l’arribada, 
a més de comptar amb el 
servei d’una ambulància 
per si fos necessari atendre 
qualsevol imprevist.

Una imatge d’una edició anterior de la popular cursa atlèti ca. / Arxiu

Tot a punt pels tornejos 
d’escacs de la Festa gran
L’Agrupació d’Escacs Rubi-
nenca (AER) ja ho té tot a 
punt per oferir els diversos 
tornejos d’escacs ja tradici-
onals a la Festa de Sant Pere.

Així, el dimecres 29 a les 
10 hores a la plaça Catalunya 
es disputarà el tradicio-
nal torneig Infanti l d’escacs 
de Festa Major. Es tracta 
d’una competició dirigida 
a menors de 16 anys i es 
disputarà a cinc parti des. Els 
jugadors disposaran de deu 
minuts de temps cada un 
per fi nalitzar la seva parti da.

D’altra banda, dissabte 2 
de juliol a parti r de les 16.30 
hores es disputarà a la plaça 
Catalunya el tradicional tor-
neig de Festa Major obert a 
tothom que vulgui parti ci-
par. Aquesta competi ció es 
disputarà pel sistema suís a 
nou rondes de 5 minuts amb 
un increment de 3 segons 
per jugada realitzada (5+3).

A més, el dijous 30 al 
taulell gegant de la Plaça 
Catalunya es farà una exhi-
bició de peces Gegants de 
17 a 19 h. / AER

El torneig infanti l es disputarà a cinc parti des. / Arxiu

Exhibicions d’hoquei línia 
en diferents barris
L’HCR Cent Patins oferirà, 
en el marc de la Festa Ma-
jor de Sant Pere, diverses 
exhibicions d’hoquei línia en 
diversos espais de la ciutat. 
L’objecti u és apropar aquest 
esport a la ciutadania, una 
disciplina en la qual el club 
rubinenc és dels més im-
portants que existeixen en 
l’àmbit nacional i fi ns i tot 
europeu.

Així, dijous 30 de juny 
d’11 a 12 h, el Cent Pati ns 
oferirà una exhibició d’ho-

quei línia de diferents nivells 
a la plaça de la Sardana, al 
barri de la Zona Nord.

Ja divendres 1 de juliol 
també d’11 a 12 h, l’exhibi-
ció es traslladarà al pati  de 
l’escola Maria Montessori, 
al barri de Les Torres.

Finalment, el dissabte 2 
de juliol, en el mateix horari, 
el Cent Pati ns oferirà l’exhi-
bició a la pista poliesporti va 
ubicada al parc de la Pau i 
la Natura, al barri del 25 de 
Setembre. / DdR
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Can Rosés acollirà una nova edició 
de la Festa de l’Esport Adaptat

La Festa de l’Esport 
Adaptat és un acte 
de caràcter esporti u, 

però també lúdic que el 
Club Esporti u Horitzó orga-
nitza cada any, coincidint 
amb la Festa Major de Rubí. 
La proposta és un punt de 
trobada de tots els espor-
ti stes de l’enti tat que al llarg 
de la temporada practi quen 
el seu esport adaptat, però 
també una manera d’acos-
tar les acti vitats del club a la 
societat, mostrant què fan i 
com ho fan.

Enguany la Festa de l’Es-
port Adaptat arriba a la 12a 
edició, després de dos anys 
d’aturada per la pandèmia, 
i ti ndrà lloc el dissabte 2 de 
juliol al pavelló de La Llana. 
En aquesta ocasió, l’acti vitat 
se centrarà en el bàsquet i el 
futbol sala adaptats. Amb la 
voluntat que la Festa ti ngui 
també un vessant més lúdic 
i festi u la jornada esporti va 
es complementarà amb 
altres propostes pel gaudí 
dels parti cipants i del públic 
assistent.

En el torneig de bàs-
quet adaptat, hi haurà dos 
nivells i es disputarà en 
format triangular. En el pri-
mer nivell, hi parti ciparan 
la Penya Barcelonista de 
Vilassar, el Bàsquet Total 
de Rubí i el CE Horitzó A, 
mentre que en el segon 

competi ran el Pingüí Fupar 
de Terrassa, el Fedamar 
Joventud B de Badalona i 
el CE Horitzó B.

Pel que fa al torneig de 
futbol sala, serà un trian-
gular que disputaran la UE 
Mollet, l’Insecor de Corne-
llà i l’Arquera de Mataró.

La 12a Festa de l’Esport 
Adaptat arrencarà a les 
15.30 h amb la recepció 
dels equips i fi nalitzarà a les 
20.15 h amb l’acte de cloen-
da després de l’entrega de 
premis. L’organització oferirà 
dinar i hi haurà un concurs 
de triples a la mitja part.

La UP Las Torres organitza 
l’Obert Ciutat de Rubí XXII 
Memorial Antonio Jiménez
La Unió Petanca Las Torres-
Rubí organitza, un any més 
en el marc de la Festa Major 
l’Obert Ciutat de Rubí XXII 
Memorial Antonio Jiménez. 
La competició tindrà lloc 
dissabte 25 de juny.

Es tracta d’un campi-
onat obert amb llicència 
de la Federación Española 
de Petanca. Pot partici-
par qualsevol persona que 
compti amb llicència na-
cional i pot formar equip 
amb altres jugadors, també 
federats, tot i que la llicèn-
cia sigui d’equips diferents. 
En tractar-se d’un torneig 
nacional aquest any hi par-
ti ciparan jugadors vinguts 
de Galícia, Balears, Anda-
lusia, Madrid i Comunitat 
Valenciana.

Quant al sistema de com-
peti ció, els 62 equips (un total 
de 192 jugadors) es divideixen 
en 16 grups de 4 per disputar 
un quadre suís. Els 2 primers 
classifi cats passen a la cate-
goria general i els 2 darrers a 
la categoria de consolació. A 
conti nuació es comencen a 
disputar els setzens de fi nal 
en enfrontaments directes 
a parti des de 13 punts (qui 
perd queda eliminat) així es 
passa pels vuitens, quarts, 
semifi nals i fi nal.

El torneig del club ru-
binenc està consolidat i és 
esperat per gran part dels 
jugadors de petanca de l’es-
tat que d’un any per altre 
van reservant plaça per po-
der gaudir d’aquest esport 
a la nostra ciutat. / L. Julián L’aciti vitat ti ndrà lloc a La Llana dissabte de Festa Major. / Arxiu El Gra

Imatge del torneig de l’any passat. / Arxiu El Gra

La millor gimnàsti ca artí sti ca, 
de la mà del GAER i el Regina
La gimnàsti ca artí sti ca, tant 
masculina com femenina, 
tornarà a estar present a la 
Festa Major. El GAER oferirà 
divendres 1 de juliol de 20 a 
22 h una exhibició dels seus 
gimnastes al pavelló de Can 
Rosés. 

Per la seva banda, el 

Regina Carmeli  ho té tot a 
punt per a la IX Gala de Gim-
nàsti ca, que enguany ti ndrà 
com a temàti ca el circ, com 
indica el tí tol de l’esdeveni-
ment ‘The greatest circus’. 
La gala serà de 20.30 a 22.30 
h al pavelló poliesporti u de 
La Llana. / DdR

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

ASESORÍA FISCAL-CONTABLE

ASESORÍA LABORAL

TRAMITACIÓN DE EXTRANJERÍA

GRADUADO SOCIAL

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

C/ VÍCTOR CATALÀ S/N 
08191 RUBÍ

TELÉFONO 93 697 89 61

Torneig de tennis taula i campionat 
de frontenis per parelles
En el marc de la Festa Major, 
el Club Tennis Taula Can 
Fatjó, secció de l’Associació 
de Veïns Can Fatjó, organitza 
un torneig popular de tennis 
taula. La competi ció comp-
tarà amb dues categories, 
per a majors de 16 anys i 
per a menors de 16 anys, 
i està oberta a rubinencs i 
rubinenques no federats. El 
torneig es disputarà el dime-
cres 29 de juny i el dijous 30 
de 10 a 13 h a la seu de l’AV 
de Can Fatjó. 

D’altra banda, el Club Fron-
tenis Rubí organitza el Cam-
pionat de frontenis per pa-
relles, que es disputarà al 
frontó de Ca n’Oriol. Aquest 
tindrà lloc divendres 1 de 
juliol i dissabte 2 de 18 a 23 
h. En la primera jornada, es 
disputarà la classifi cació per 
a les semifi nals i la fi nal, que 
tindran lloc en la segona. 
Com a acte de cloenda, un 
cop fi nalitzat el campionat, 
es durà a terme un sopar de 
socis i convidats. / DdR

Bàsquet entre periodistes, políti cs 
i els veterans del CEB Sant Jordi

El pavelló de l’Escola Nostra 
Senyora de Montserrat aco-
llirà dissabte 2 de juliol de 12 
a 14 el tradicional parti t que 
enfrontarà representants 

polítics, periodistes i els 
veterans del Club Bàsquet 
Sant Jordi.  Una acti vitat que 
es recupera després de dos 
anys de pandèmia. / DdR
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María Ruiz es va penjar l’or i es classifica pel Campionat d’Europa. / Cedida

PETANCA | CAMPIONAT D’ESPANYA

La rubinenca María Ruiz, de 
la Unió Petanca Las Torres-
Rubí, s’ha proclamat Cam-
piona d’Espanya juvenil, 
en el Campionat d’Espanya 
Individual Juvenil disputat 
el passat cap de setmana a 
Santa Susanna (Maresme). 
Ruiz, assistida en tot mo-
ment per la tècnica May 
Castilla, no va començar de 
la millor de les maneres. La 
primera part del campionat 
es va disputar amb un siste-
ma suís internacional i Ma-
ría va passar com a última 
classificada del seu grup. 

A partir d’aquest mo-
ment la seva progressió va 
ser total i va començar a 
deixar enrere rivals fins a 
arribar a la semifinal on es 
va trobar amb la jugadora 
d’Andalusia María A. Soto 
a la que va es va imposar 
de manera inapel·lable per 
un contundent 13 a 2. Ja a 

La rubinenca María Ruiz, de la UP 
Las Torres, campiona d’Espanya juvenil

la final va tenir com a con-
trincant a la jugadora del 
Santa Coloma Laia Poma-
res. Aquesta partida va ser 
molt més disputada i María 
va saber patir per acabar 
guanyant per 13 a 10 acon-

seguint així la medalla d’or.
Aquest resultat classifica 

la rubinenca directament 
pel Campionat d’Europa 
que es disputarà a Palma 
de Mallorca el proper mes 
d’octubre. / L. Julián 

Els diferents esportistes del Balmes Rubí, amb les seves medalles. / Cedides

TAEKWONDO | CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL

Sis representants del Balmes 
Rubí van disputar diumenge 
el Campionat de Catalunya 
infantil, en el qual el club 
rubinenc va aconseguir una 
medalla de plata i tres bron-
zes. La plata va ser per Jan 
Esteve, mentre que Unai 
Bernad, Hodaifa Aidoun, i 

Unai Herranz es van penjar 
els bronzes. També hi van 
participar Ekaitz Aguirre i 
Daniel Parada, que van caure 
en quarts de final. El club ha 
felicitat els esportistes i ha 
agraït als entrenadors Unai 
Flores, Taofik Aidoun i Ale-
jandro Gómez la seva tasca.

D’altra banda, dissab-
te es va disputar l’Open 
de Basauri, on Unai Flores, 
també membre del club i en 
representació de la selecció 
catalana es va penjar una 
merescuda medalla de plata, 
després de tres fantàstics 
combats. / Balmes Rubí

Una plata i tres bronzes per al Balmes Rubí 
en el Campionat de Catalunya infantil

L’Horitzó Can Mir va disputar 
dissabte a les instal·lacions 
de la UE Cornellà la final de 
consolació pel tercer i quart 
lloc de la 2a. Divisió de la 
Weleague. El partit, contra 
el Terlenka, es plantejava 
difícil i igualat entre dos 
rivals que ja es coneixien.

A la mitja part, el Terlenka 
un gol per davant gràcies a 
la seva major empenta. En 

el tercer quart, l’Horitzó Can 
Mir empata el marcador a 
3. Un resultat que ja no es 
mouria en el tercer quart 
i que fer que el partit es 
decidís a la tanda de penals. 
La loteria dels penals va 
caure cap al Terlenka, equip 
que va marcar un gol més 
que els rubinencs. Aquest 
resultat deixa a l’Horitzó Can 
Mir classificat en un molt 

meritori 4t lloc, després 
d’una temporada plena 
d’entrebancs.

Per l’Horitzó Can Mir van 
jugar Rubén Martín, José 
Luis Girón, Juan Girón, Santi 
Marin, Rosario Crispin, Jesús 
Ramos, Ayoub El Kassah, 
José Manuel María, Sergio 
González, Armand Conejero, 
Jan Corral i Xavier López. / 
CE Horitzó Can Mir

FUTBOL | WELEAGUE7

Els penals impedeixen a l’Horitzó Can Mir 
quedar tercer classificat en la Weleague7

FUTBOL | TERCERA CATALANA

Javi Rodríguez serà el relleu de José 
Quereda ‘Pirri’ a la banqueta del Rubí B

Javi Rodríguez, nou entrenador del filial del Rubí. / Cedida

L’actual entrenador de l’In-
fantil A de la UE Rubí i coor-
dinador de Futbol 7 al club, 
Javi Rodríguez, serà el tècnic 
del filial del Rubí, càrrec 
que ha deixat, per voluntat 
pròpia, Jose Quereda ‘Pirri’. 
El Rubí B ha fet una bona 
temporada, assolint la quar-
ta posició en solitari, i només 
superat pels favorits, el San 
Lorenzo, que ha aconseguit 
l’ascens, el Juventud 25 de 
Septiembre i el Sant Cugat B.

Rodríguez es mostra il·
lusionat davant aquest nou 
repte i amb moltes ganes 
de començar a treballar. “Hi 
ha una feina difícil com és 
muntar la plantilla i estem 
en el procés de veure qui 
segueix i qui no. Intentarem 
retenir la base, però també 
comptarem amb juvenils 
que tanquen etapa i que 
podem tenir projecció per al 
primer equip”, apunta.

Per la seva banda, Jose 
Quereda ‘Pirri’ ha deixat 
el càrrec per buscar nous 
reptes. De cara al futur, 
ha rebut diverses ofer-
tes, segons explica, però 
encara no s’ha confirmat 

el seu pròxim club. “Ha 
estat un honor estar a la 
UE Rubí i he trobat gent 
molt humana i molt vàlida 
per tirar el club endavant”, 
s’acomiada el tècnic valle-
sà. / UE Rubí

ATLETISME | TRIATLÓ

Joan Vilarasau i Jan Fernán-
dez, membres de l’Agrupa-
ció d’Escacs Rubinenc, han 
fet un gran torneig al Grup 
C de l’Obert de Foment a 
Barcelona. Tots dos conti-
nuen creixent en el seu joc 
i es van consolidant com a 
escaquistes amb projecció 
de futur.

Per la seva banda, Jordi 
Arcas i els germans Albert i 
Rafael Martínez també van 
acabar en bones posicions 
dins del Grup B del mateix 
torneig a Barcelona.

També va ser destacada 
l’actuació dels rubinencs 
Albert Martínez, Manu-
el Sierra i Palacios en el 
Torneig social del Barad a 
Terrassa. / AER

ESCACS | TORNEIG

Bons resultats 
per a l’Agrupació 
d’Escacs Rubinenca

El triatleta de Kronosport 
Xavi Rico es va classificar en 
segona  posició en la Milla 
de Canet de Mar. La carrera, 
disputada en el Passeig 
Marítim, va consistori en 
un recorregut a tres voltes 
i va comptar amb una gran 
participació d’atletes en les 
diferents categories. / DdR

El rubinenc Xavi 
Rico, segon a la 
Milla de Canet

NATACIÓ | CAMPIONAT CATALUNYA

Pol Ramos, del CNR, es penja quatre
medalles en el Campionat de Catalunya

Pol Ramos (2009), nedador 
del Club Natació Rubí, s’ha 
proclamat campió de Ca-
talunya aleví en els 100 m 
braça, en els 200 m braça 
i en els 400 estils, així com 
tercer de Catalunya en els 
200 m estils. Ramos, que 
va fer una gran actuació, ha 
assolit en les quatre proves 
les marques mínimes per 
disputar el Campionat d’Es-
panya. 

El campionat, que es va 
disputar a Reus el passat 
cap de setmana, també va 
comptar amb la participació 
d’una nedadora del Natació 
Rubí, Aurora Cuesta, i sis 
nedadors més, Nil Monleón, 
Samir Gharboui, Max Cere-

zo, Asier Oviedo, Pere Pina i 
Bruno de Aro.

Respecte altres resul-
tats destacats, Nil Monleón 
(2008) va ser 6è en els 100 
Esquena i 8è en els 200 Es-
quena, mentre que Aurora 
Cuesta (2011) ha estat 14a 
en els 100 Esquena. Samir 
Gharboui (2010) va ser 5è 
en els 100 Esquena, 6è en 
els 100 Lliures i 11è en els 
200 Estils, mentre que Max 
Cerezo (2010) va ser 7è en 
els 100 Braça; Asier Oviedo 
(2010) va quedar 18è en els 
100 Lliures, Pere Pina (2010) 
va ser 10è en els 100 Braça, i 
Bruno de Haro (2010) va ser 
10è en els 100 m Esquena. 
/ CNR

L’aleví Pol Ramos disputarà el Campionat d’Espanya. / Cedida




