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> Els delictes més recurrents són els furts i els robatoris amb força
> S’han produït gairebé un miler de fets delictius entre gener i març

Pàg. 3

Augmenten els delictes a Rubí 
durant el primer trimestre de l’any

Milers de rubinencs gaudeixen 
amb les múltiples i diverses activitats 
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Demanen 47 anys de presó per un home 
per violar tres dones, una de les quals a Rubí
REDACCIÓ

La Fiscalia demana 47 anys 
i mig de presó per un home 
que entre l’agost i el setem-
bre del 2019 va cometre 
tres violacions, una de les 
quals es va produir a Rubí, 
en un polígon industrial. 
També se li imputen delictes 
de lesions i robatori. 

El modus operandi de 
l’home, que en el moment 
de la detenció tenia 25 
anys, era sempre el mateix. 
Contactava amb dones, 
específicament d’origen 
llatinoamericà, a través 
d’un portal de feina per 
oferir-los feines de neteja o 
com a cuidadores. Les citava 
en les estacions de tren de 
Pallejà, Rubí i Sabadell i amb 
el pretext de parlar tranquil-
lament de les condicions la-
borals, les feia pujar al cotxe 
i les duia a un descampat, 
on les agredia sexualment. 

dona va intentar agafar-se 
a la porta per recuperar els 
estris personals. L’acusat 
va arrencar el vehicle i  va 
causar lesions considera-
bles a la víctima. 

A més de demanar 47 
anys i mig de presó, la 
Fiscalia també demana 
que estigui en llibertat 
vigilada durant 13 anys i 
que indemnitzi les dones 
amb 80.000 euros. 

En el judici a l’Audièn-
cia de Barcelona, que aca-
ba de començar, l’acusat, 
de nacionalitat espanyola, 
només ha contestat les 
preguntes de la defensa i 
ha afirmat que les relaci-
ons sexuals van ser con-
sentides perquè les dones 
eren prostitutes i ell va 
pagar pels serveis. També 
diu que té problemes de 
memòria per culpa de di-
versos traumatismes que 
es va produir en el passat.

Ingressa a presó un home 
després d’atracar amb un 
ganivet cinc comerços locals
Els Mossos d’Esquadra de la 
comissaria de Rubí van de-
tenir el 24 de juny un home 
de 30 anys com a presumpte 
autor de cinc delictes de 
robatori amb violència i 
intimidació. En tots els ca-
sos, l’home amenaçava les 
víctimes amb un ganivet de 
grans dimensions i les obli-
gava a entregar-li els diners 
de la caixa registradora. 

El primer fet va succeir 
el 21 de juny en una farmà-
cia. Un home amb la cara 
coberta per un passamun-
tanyes es va aproximar a 
la caixa registradora i va 
mostrar un ganivet de grans 
dimensions a una de les tre-
balladores i li va exigir que li 
donés els diners. El lladre es 
va endur 540 euros. 

L’endemà, un home 
amb el mateix passamun-
tanyes va accedir a un su-
permercat i va exigir a un 
treballador amb un ganivet 
que li entregués els diners 
de la caixa. En aquesta 
ocasió, el lladre es va endur 
400 euros. 

El 23 de juny, un home 
cobert amb passamun-
tanyes va entrar en una 
benzinera i amb el ganivet 
a la mà va sostreure 360 
euros de la caixa registra-
dora. Aquell mateix dia, 
va accedir a un bar amb la 
cara coberta, una gorra i 
un ganivet i es va atansar 
a un client, a qui li va de-
manar la cartera. Després 
va apropar-se a la caixa 
registradora i va exigir els 
diners de la caixa. 

Els agents van obrir una 
investigació perquè van veure 
que la descripció de l’autor 
dels atracaments i el modus 
operandi eren sempre els 
mateixos. Van establir un dis-
positiu per localitzar el pre-
sumpte autor i el 24 de juny 
van localitzar-lo. Quan s’hi van 
acostar, l’home va intentar 
desfer-se d’un ganivet de grans 
dimensions igual a l’utilitzat en 
els robatoris anteriors. 

L’arrestat va passar a dis-
posició judicial i el jutjat de 
guàrdia va decretar el seu 
ingrés a presó. / DdR

En el cas de la víctima 
que va agredir a Rubí, 
l’home va bloquejar les 
portes del cotxe per evitar 
que fugís i la va violar de 
forma repetida. Després 
la va fer fora del cotxe i la 

L’Ajuntament carrega contra 
Endesa per la retirada del 
cablejat elèctric al carrer Lourdes

Concentració a Rubí per denunciar les 
morts de migrants a la frontera de Melilla
LARA LÓPEZ

Una seixantena de persones 
es van concentrar el passat 
divendres a la tarda a la 
plaça Pere Aguilera, per de-
nunciar la “vulneració de la 
legislació internacional en 
matèria de drets humans” 
i la “legitimació del racisme 
institucional” davant l’ac-
tuació policial a la frontera 
de Melilla, que va provocar 
la mort de 37 persones mi-
grants i refugiades, segons 
les fonts oficials. 

L’entitat Rubí Acull va 
convocar la manifestació en 

solidaritat amb les víctimes 
i els familiars de la massacre 
de Melilla. 

Durant l’acte es va llegir 
un manifest unitari escrit 
per diferents col·lectius 
nacionals que defensen els 
drets humans, on exigien 
una investigació dels fets, 
la identificació i repatriació 
de les víctimes, un tracte 
especialitzat i accés sanitari 
de qualitat als ferits, la fi de 
les devolucions en calent, 
l’establiment de vies legals 
i segures o la derogació de 
la Llei d’Estrangeria, entre 
altres accions.

L’Ajuntament ha denunciat 
la lentitud d’Endesa a l’hora 
de facilitar el soterrament 
de les línies aèries que hi 
ha al carrer Mare de Déu 
de Lourdes. Precisament 
fa uns dies es va produir 
un incident en aquest punt 
que va deixar sense corrent 
elèctric el veïnat, fet que va 
provocar que el consistori 
exigís a Endesa més celeritat 
en les gestions. Les obres de 

reurbanització de la via es 
van iniciar a finals del 2019 
i es van veure afectades 
per la pandèmia. Ara, els 
treballs han quedat inaca-
bats perquè manca retirar 
les línies i els pals de fusta 
que les sustenten per poder 
finalitzar les voreres. Endesa 
ha d’enviar un conveni de 
cessió d’instal·lacions per 
continuar amb el tràmit de 
retirada de les línies. / DdR

El presumpte 
agressor captava 

les víctimes a 
través d’un portal 
d’anuncis de feina

L’acusat, a l’Audiència Nacional. / CCMA

Participants de la manifestació. / L.L.
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Rubí registra prop d’un miler de fets 
delictius durant el primer trimestre
REDACCIÓ

En els tres primers me-
sos del 2022, a Rubí s’han 
registrat un total de 950 
fets delictius, un 10% més 
que en el mateix període 
del 2021, segons les dades 
que publica el Ministeri de 
l’Interior.

Cal tenir en compte que 
a principis del 2021 encara 
hi havia afectacions per la 
pandèmia i que el nombre 
de delictes continuava per 
sota de la mitjana habitual. 
Amb el desconfinament 
total, els delictes es van dis-
parar i al final Rubí va tancar 
el 2021 amb una xifra rècord 
de delictes comesos.

El que més crida l’aten-
ció és l’augment de roba-
toris, que s’ha registrat en 
gairebé totes les tipologies. 
Hi ha hagut 184 furts (+3%), 
73 robatoris amb força a 
comerços o instal·lacions 
(+24%), 41 robatoris amb vi-
olència i intimidació (+28%) 
i 34 robatoris amb força a 
domicilis (+31%). També 
ha augmentat la sostracció 

de vehicles, amb 20 casos 
(+33%).

L’únic delicte que ha 
baixat ha estat el tràfic de 
drogues, amb 5 fets delic-
tius registrats (-50%).

Augmenten els delictes 
sexuals
D’altra banda, en relació 
amb els delictes sexuals, 

sexuals, se n’han produït 
6 casos. En total, són 16 
delictes de tipologia sexual 
en només tres mesos.

També ha augmentat el 
nombre de fets relacionats 
amb delictes de lesions, que 
ha passat de tres a quatre, 
i els homicidis dolosos o en 
grau de temptativa, ja que 
se n’ha registrat un.

aquests també han aug-
mentat en el seu conjunt. 
Durant els tres primers me-
sos de l’any s’han produït 
dues violacions, una més 
que el mateix període del 
2021, i 8 delictes contra la 
llibertat i indemnitat sexual, 
també un més que el mateix 
període de l’any passat. Pel 
que fa a la resta de delictes 

En el primer trimestre del 2022, han augmentat el nombre de delictes comesos a la ciutat, especialment en 
l’àmbit dels furts i els robatoris. / M.C.

Els rubinencs fan més d’un 
centenar de propostes pels 
Pressupostos Participatius
La fase de recollida de pro-
postes dels Pressupostos 
Participatius 2023 ha reco-
llit 138 idees per millorar la 
ciutat, una vintena més que 
en l’edició anterior. També 
s’han registrat 990 adhesi-
ons a aquestes iniciatives.

Les propostes s’han fet 
arribar a través de la plata-
forma Participa Rubí, dels 
punts d’informació i partici-
pació itinerants i dels tallers 
participatius. També han 
participat diferents consells 
consultius locals.

Entre el més d’un cen-
tenar de propostes, les 
que han rebut més adhe-
sions són la proposta per 
modificar els horaris de 
recollida d’escombraries, 
l’arranjament de la plaça 
Doctor Pearson, l’ampliació 
de l’illa de vianants, tancar 
el solar que fa uns anys 
es va incloure al projecte 
Buits Plens, impulsar un 
carril bici entre Rubí i Sant 
Cugat, reparar la pista de 
Can Vallhonrat o millorar el 
suport a la cultura popular, 
entre altres. 

Ara, començarà la fase 
de validació tècnica de les 
propostes rebudes. Això 
significa que les iniciatives 
seran valorades per una 
comissió tècnica que n’ava-
luarà la viabilitat econòmica 
i tècnica. Si un cop valora-
des hi ha més de 25 vàlides, 
s’activarà la fase de prio-
rització i les que obtinguin 
més suport se sotmetran a 
la votació final. / DdR 
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REDACCIÓ

L’insti tut Torrent dels Alous 
ha tancat la celebració del 
seu 10è aniversari amb una 
gran festa de cloenda. La ce-
lebració va tenir un gran èxit 
d’assistència amb la presèn-
cia de més de 400 persones 
entre alumnes, famílies, 
docents i antics alumnes 
i professors i professores. 
També l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, acompanyada 
per diversos regidors, van 
assisti r a la festa.

Per la celebració, es 
van organitzar diferents 
activitats esportives, on 
alumnes i docents es van 
enfrontar en equips de bàs-
quet, voleibol i tenis taula. 
També es va poder gaudir 
de les actuacions musicals 
per part dels alumnes i 
de visites guiades pel cen-
tre per veure les acti vitats 
que havia fet l’alumnat al 
llarg del curs per celebrar 
el 10è aniversari. A més, 
es va projectar un vídeo 
dels deu anys del Torrent.

La festa va cloure amb 
els parlaments de l’alcal-
dessa, de la presidenta 
de l’AMPA, les alumnes 
de batxillerat, l’anterior 
directora i  la directora 
actual, i amb el lliurament 
de premis i diplomes dels 
concursos del 10è aniver-
sari en les diferents cate-
gories de l’ESO (dibuix 1r i 
3r ESO, música del Torrent 
a 2n ESO i la línia del temps 
a 4t ESO).

El centre educatiu tan-
ca d’aquesta manera la 
celebració dels deu anys 
d’història de l’institut Tor-
rent dels Alous, que va 
començar el seu camí en 
el curs 2011-2012, inicial-
ment en l’escola 25 de Se-
tembre, per passar després 
a la ubicació en mòduls du-
rant set anys fins a tenir fi-
nalment el seu edifici defi-
nitiu. El Torrent dels Alous 
és un centre que ha passat 
de 60 a 600 alumnes en 
aquests deu anys d’història 
i que ha consolidat el seu 
projecte educatiu.

Festa de cloenda del 
10è aniversari de l’insti tut 
Torrent dels Alous

Projecte per lluitar contra la 
soledat de les persones grans
M. CABRERA

‘Grans Nexes’ és la iniciati va 
que impulsa l’Ajuntament 
de Rubí per combatre la 
solitud entre les persones 
grans. A través d’un projecte 
compartit amb una borsa 
de voluntaris, una xarxa de 
comerços i amb el suport 
del Consell de la Gent Gran 
de Rubí i el Casal de la Gent 
Gran del carrer Magallanes, 
el consistori impulsa una 
prova pilot als barris de Les 
Torres i el centre. 

“És una xarxa de detecció 
i prevenció de la solitud entre 
la gent gran”, ha explicat l’al-
caldessa, Ana M. Martí nez, 
que ha afegit que l’objecti u 
és avançar cap a una “trans-
formació social per tenir una 
ciutat més amigable i segura, 
que la gent que potser ara viu 
sola sàpiga que no està sola”.

La idea d’impulsar un 
projecte d’aquestes caracte-
rísti ques sorgeix del Consell 
de la Gent Gran, però també 
és conseqüència del confi -
nament, quan la societat es 
va autoorganitzar per  posar 

en marxa mecanismes per 
atendre la gent gran que 
vivia sola.

Una xarxa de voluntaris 
La clau del projecte seran 
els voluntaris, tot i que no 
són els únics actors de la 
iniciati va. També s’ha buscat 
el suport dels comerços, que 
poden ser espais per detec-
tar persones vulnerables que 
tenen problemes a l’hora 
de fer la compra, tirar les 
escombraries o senzillament 
tenir companyia. “Els volun-
taris poden ajudar la gent 

gran a passejar si aquestes 
persones no se senten prou 
segures per caminar o per fer 
altres acti vitats d’oci, però 
també en el dia a dia, anar a 
fer un cafè o portar la com-
pra”, ha explicat la regidora 
de Serveis Socials, M. Car-
men Cebrián. A més, en cada 
cas Serveis Socials analitzarà 
si hi ha més carències per 
ajudar a les persones grans. 

Les persones interessa-
des a parti cipar en el projec-
te poden enviar un correu a 
gransnexes@ajrubi.cat o bé 
trucar al telèfon 637831092.

Un dels problemes que pateix el col·lecti u de la gent gran és la solitud 
no volguda. / Arxiu

El servei de Casal d’Infants 
Diari s’ofereix als nens de 3 
a 12 anys i disposa de trenta 
places diàries a l’insti tut-es-
cola Teresa Altet i a l’escola 
25 de Setembre. Es tracta 
d’un servei que té com a 
objecti u donar suport i es-
ti mular el desenvolupament 
de cada infant, ajudar en la 
socialització i l’adquisició 
d’aprenentatges bàsics a 
través d’acti vitats socioedu-
cati ves en grup.

Durant el curs 2022-
2023, el consistori s’adapta 
al nou calendari lectiu i 
avança la posada en marxa 
d’aquest recurs al 5 de se-
tembre. Els grups tindran 
com a mínim 10 infants i les 
inscripcions seran per blocs: 
dilluns, dimecres i divendres 
per 30 euros al mes; dimarts 
i dijous per 20 euros; o un 
dia de la setmana per 10 
euros. L’horari serà de 17 
h a 19 h. Les inscripcions 
s’han de fer a través de la 
Seu Electrònica. / DdR 

Obertes les 
inscripcions pels 
Casals d’Infants 
Diaris del Teresa 
Altet i el 25 de 
Setembre

L’alumnat i els mestres de 3r 
B de l’escola Pau Casals han 
guanyat el primer accèssit en 
la categoria Conte Audiovisual 
dels Jocs Florals Escolars de 
Catalunya amb el conte ‘Galetes 
ensucrades’, un vídeo fet amb 
‘stop-moti on’.

El 18 de juny, alumnat, fa-
mílies i mestres van assisti r a 
l’entrega del premi a l’Insti tut 
Nacional d’Educació Física de 
Barcelona. La creació de la 
història, la gravació de les es-
cenes amb telèfons mòbils, la 

producció dels personatges i 
els decorats, així com el do-
blatge, han estat realitzats pels 
infants amb l’acompanyament 
de l’equip docent.

Ara, el conte s’adaptarà i 
es converti rà en un capítol del 
programa Una mà de contes de 
TV3, un fet que ha emocionat 
molt la comunitat educativa 
de l’escola. El treball és fruit de 
l’aliança educati va de l’escola 
amb la Filmoteca de Catalunya 
en el marc del programa Mag-
net. / DdR

Alumnes del Pau Casals guanyen el Premi 
Conte Audiovisual dels Jocs Florals Escolars

Alumnes guanyadors de l’escola Pau Casals. / Cedida
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Més d’una vintena de veïns d’Els Avets 
participen en una prova pilot d’autoconsum
L’Associació de Veïns d’Els 
Avets i el Rubí Brilla han 
impulsat a la urbanització 
un projecte per impulsar 
l’autoconsum solar al qual 
s’hi han afegit 25 famílies. 
D’aquestes, n’hi ha 10 que 
ja tenen les plaques solars 
instal·lades a casa seva i en 
funcionament i la resta es 
farà durant els propers dies. 
El projecte es va posar en 
marxa al setembre i es van 
produir diverses trobades 

i reunions per explicar als 
veïns d’aquesta zona com 
instal·lar plaques fotovol-
taiques. Hi havia l’opció de 
fer-ho a través d’un projec-
te d’autoconsum o bé de 
forma individualitzada, que 
finalment ha estat l’opció 
triada. 

Amb l’actual pujada de 
la llum, això pot suposar 
estalvis econòmics molt 
importants, però el que més 
destaca l’alcaldessa, Ana M. 

Martínez, és la reducció de 
les emissions: “Aquesta ex-
periència és molt positiva, 
l’estalvi és molt important, 
però sobretot el que és més 
important és la reducció de 
gasos”. Per la seva banda, 
el regidor de Medi Ambi-
ent ha insistit que ara és el 
moment de fer aquest pas 
pels avantatges fiscals i els 
ajuts que ofereixen les di-
ferents administracions: “El 
moment de fer el pas és ara, 

no només pels avantatges 
fiscals, sinó també per les 
subvencions que hi ha de la 
Unió Europea”. 

Per aquest motiu, la 
intenció del consistori és 
replicar aquesta prova pilot 
a la resta d’urbanitzacions 
de la ciutat. De moment, 
a Can Vallhonrat ja s’ha fet 
una primera trobada entre 
tècnics del Rubí Brilla i el 
veïnat. Al setembre, està 
previst fer tres trobades 
més amb la resta d’urba-
nitzacions de la ciutat per 
facilitar el procés a tots els 
veïns. / M.C.

El Celler acull la primera edició de la Fira del Vi Jove
Rubí acollirà aquest cap 
de setmana l’estrena de 
la Fira del Vi Jove de Rubí, 
que aplegarà els millors 
vins joves de Catalunya al 
Celler. La ciutadania podrà 
tastar per primer cop en un 
esdeveniment col·lectiu els 
vins de l’última verema que 
han estat guardonats amb 
un Premi Vinari. 

La Fira del Vi Jove inclou-
rà sis estands dels cellers 
guanyadors dels premis en 
les categories de vi blanc 
jove, vi rosat jove, vi negre 
jove, escumós jove rosat i 

escumós jove blanc. A més 
dels sis cellers premiats, la 
ciutadania també hi trobarà 
les tapes gastronòmiques 
del Mercat Municipal, les 
bodegues rubinenques Ro-
sàs i Vinalium i música local. 

L’horari d’aquesta edició 
d’estiu s’allarga als vespres 
per aprofitar la llum solar 
i evitar les hores de més 
calor. La proposta obrirà a 
la ciutadania el 8 de juliol de 
19 h fins a la mitjanit, el 9 de 
juliol d’11 h a 14 h i de 19 h 
a 1 h i el 10 de juliol  d’11 h 
a 15 h.

Per aquest divendres, 
s’ha programat un tast de 
vins amb Premis Vinari dels 
Vins Joves 2022 maridats 
amb formatges (20 h) i les 
actuacions de Rudith PD (20 
h) i Groovy Joy (22 h).

El dissabte la música 
prendrà protagonisme tam-
bé al matí amb l’actuació de 
Shake a Leg Sound System 
(12 h). Acme Funk oferirà 
una sessió de Black grooves 
(20 h) i Rosantique Pin Up DJ 
& Singer tancarà les propos-
tes musicals de dissabte. Hi 
haurà tasts dels vins Premis 

Vinari dels Vins Joves 2022 
(13 h i 19.30 h) i Bodegas 
Rosàs oferirà el seu tradici-
onal tast a cegues (21 h). El 
diumenge Much Boogaloo 
posarà música al matí (12 h) i 
el tast guiat permetrà provar 
vermuts guardonats amb els 
Premis Vinari (13 h). Tots els 
tastos guiats requereixen 
inscripció prèvia.

L’accés a la fira és lliure 
i gratuït i les copes i els to-
kens, que permeten obtenir 
consumicions, es vendran 
durant el cap de setmana al 
Celler. / DdR

Distorsions cognitives, 
les causants del teu malestar

es distorsions cogni-
tives són pensaments 
automàtics negatius 

que generem per interpretar 
la realitat, per donar una 
explicació o un sentit a si-
tuacions que ens provoquen 
ansietat o qualsevol altre 
tipus de pertorbació emoci-
onal. Per exemple, quan vols 
quedar amb una persona 
i aquesta et diu que no té 
temps, prendre-t’ho com 
que no té interès en quedar 
amb tu. O per exemple, quan 
estàs parlant i una persona 
badalla, interpretar-ho com 
que pensa que ets avorrit/da. 
Una altra situació podria ser 
que la teva parella ha decidit 
deixar la relació i penses que 
tu has estat el/la culpable, 
que alguna cosa has fet per 
causar aquesta ruptura o que 
et tornarà a passar amb una 
altra parella que et deixarà.
Aquests són uns quants 
exemples de distorsions 
cognitives o pensaments 
irracionals.

Aquestes interpretacions 
de les situacions solen ser 
esbiaixades o irreals i per 

aquest motiu són les cau-
sants del teu malestar. Ja 
que no s’ajusten a allò que 
t’està passant en realitat, no 
hi ha cap evidència que les 
justifiqui, són explicacions 

o conclusions que estàs ge-
nerant per donar resposta a 
una preocupació, dificultat, 
patiment, etc. que et genera 
ansietat o que t’altera emo-
cionalment.

Si t’has sentit identificat 
amb aquests pensaments 

o coneixes algú que els 
pugui tenir, intenta aplicar 
o explicar a la persona que 
els tingui, el que exposaré a 
continuació. I si creus que 
per tu mateix no ho podràs 

aconseguir, et puc acompa-
nyar en el procés.

L’objectiu serà identificar 
i corregir aquests patrons de 
pensament negatiu, mitjan-
çant el seu qüestionament, la 
seva discussió, comprovant 
que realment no hi ha res que 

estigui passant que t’hagi de 
fer tenir aquestes interpreta-
cions esbiaixades o irreals.  
És a dir, prendre consciència 
que tens aquests pensaments 
distorsionats i tenir la volun-
tat de voler canviar-los, tot i 
que t’hagin estat servint fins 
ara per afrontar segons qui-
nes situacions, que a partir 
d’ara hauràs d’aprendre a 
veure d’una altra manera, 
des d’una altra perspectiva.

Un cop ets conscient 
d’aquestes distorsions cog-
nitives les has de substituir 
per creences o pensaments 
més racionals, com per 
exemple “estarà molt ocu-
pat i per això no té temps 
de quedar amb mi”, “no puc 
llegir la ment d’altres per-
sones per saber el que estan 
pensant” o “probablement 
estan cansats ara i per això 
badallen”, etc.

A mesura que els pensa-
ments són afrontats i posats 
en dubte, la seva capacitat 
per provocar estrès o ansie-
tat es debilita.

Són els teus propis pen-
saments, la interpretació 
que has fet quasi de forma 
automàtica dels motius de 
la situació que ha passat (no 
l’importo, s’estan rient de 
mi, no em sortirà bé, etc.) el

que et genera el malestar, 
estrès o ansietat.

En aquest procés és on 
et puc ajudar, ensenyant-te 
com poder detectar aquests 
pensaments distorsionats 
que sorgeixen de manera 
automàtica, sense que siguis 
conscient d’això. Ajudant-te 
a fer que cada vegada siguis 
més conscient d’aquestes 
distorsions que són les cau-
sants del teu malestar, estrès 
o ansietat. I que siguis ca-
paç de qüestionar-los, que 
comprovis que no s’ajusten 
a allò que està passant en 
realitat, sinó que són una 

interpretació negativa que 
tu has fet de la situació. 
Una vegada siguis consci-
ent d’això, treballarem per 
canviar aquests pensaments 
negatius automàtics per al-
tres que s’ajustin a la realitat 
de la situació, aconseguint 
així que vagi desapareixent 
el malestar, ansietat o estrès. 
Substituint les distorsions 
cognitives per pensaments 
més reals. 

Es tracta de treballar 
l’indiscutible i poderós vin-
cle que existeix entre els 
pensaments, les emocions i 
els comportaments.

Consulta a Rubí | 606 98 49 15

Creo en tus cualidades 
y potencialidades para resolver cualquier 

situación o estado, te ayudo a desarrollarlas, 
unificarlas y así aumentar tu bienestar.

Tota l'actualitat també a

www.diariderubi.com
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Rubí registra al juny una rebaixa de l’atur de 
prop de 150 persones respecte al mes anterior

El Mercat ofereix enviaments 
de productes gratis al juliol
Durant tot el mes de juliol, 
el Mercat Municipal ofereix 
enviaments gratuïts amb 
una compra mínima de 20 
euros. Durant aquests dies, 
la compra en línia a través 
de www.mercatderubi.cat, 
la compra presencial al Mer-
cat amb servei a domicili i 
el servei Click & Collect no 
tindran costos d’enviament 
sempre que la despesa sigui 
superior a 20 euros.

La clientela del Mercat 
pot comprar presencialment 
a qualsevol de les parades 
de l’equipament comercial 
i contractar l’enviament a 
domicili a través del servei 
de Distribució d’Última Milla 
de Font del Ferro, que tam-
bé distribueix les comandes 
de la botiga en línia.

A través de www.mer-
catderubi.cat s’ofereixen 

productes d’una dotzena 
de parades del Mercat Mu-
nicipal i les flors i plantes de 
Font del Ferro. L’experiència 
de compra a través de la 
nova botiga en línia és molt 
senzilla: la persona com-
pradora tria els productes 
que vol de les parades que 
formen part de la proposta 
i fa un únic pagament de 
tota la cistella de compra. 
La comanda arriba a casa en 
24 hores o quan la clientela 
ho demani i, si ho prefereix, 
també pot passar-la a reco-
llir pel Mercat.

A través d’un punt Click 
& Collect, la clientela que 
hagi comprat en línia pot 
recollir de manera ràpida 
i pràctica la seva compra 
aparcant a dues places re-
servades per a compradors 
d’Internet. / DdR

REDACCIÓ

L’estiu ha portat bones no-
tícies en relació amb la xifra 
de persones ocupades a la 
ciutat. El nombre de per-
sones inscrites a les llistes 
de l’atur s’ha reduït de 146 
persones, el que significa 
que hi ha 4.351 rubinencs 
que busquen feina i no en 
troben.

A més, cal  tenir en 
compte que si prenem com 
a punt de referència el 
mes de juny del 2021, la 
variació és molt més ele-
vada, del 18%, ja que en 
aquells moments encara hi 
havia un cert alentiment de 
l’economia per culpa de la 
pandèmia.

Cal destacar que l’atur 
continua afectant més les 
dones que els homes. En el 
darrer mes, l’atur masculí 
s’ha reduït un 5%, mentre 
que el femení ho ha fet 
només un 2%. Actualment, 
hi ha gairebé 900 dones 
més en situació d’atur que 
homes.

Pel que fa als grups 
d’edat, en el darrer mes la 
millora ha estat fonamen-
talment entre els sectors 
joves de la població. L’atur 
entre els menors de 20 anys 
s’ha reduït un 24% i en la 
franja d’entre 20 i 24 ho 
ha fet un 10%. En canvi, en 
els grups d’edat a partir de 
50 anys la variació ha estat 
mínima, només hi ha hagut 

una davallada de poc més 
de l’1%. Aquestes franges 
d’edat també són les més 

castigades en nombres 
absoluts, ja que a la franja 
dels majors de 54 hi ha 
1.570 persones sense feina 
i a la d’entre 40 i 54, 1.613.

Pel que fa als sectors 
d’oficis on més s’ha reduït 
l’atur, aquests són fona-
mentalment l’agricultura, 
amb una reducció del 10%, 
i la construcció, amb una 
disminució del 4%. En can-

vi, a les activitats artísti-
ques i recreatives ha pujat 
un 9% i a la informació i la 
comunicació, un 6%.

Cal afegir també que un 
nombre important de per-
sones sense ocupació ante-
rior s’han afegit al mercat 
de treball: 271 persones. 
El sector serveis continua 
sent el que conté una bossa 
més gran de persones atu-

rades amb gairebé 3.000 
persones, seguida de la 
indústria, amb més de 700 
desocupats.

Baixada general de 
les llistes de l’atur
La reducció de l’atur ha es-
tat general als pobles i ciu-
tats del Vallès Occidental, 
però també a Catalunya i al 
conjunt de l’estat espanyol, 
tot i que amb diferències 
percentuals. 

Si a Rubí la diferència 
interanual és del 18%, al con-
junt de Catalunya és del 24% 
i a l’estat espanyol, del 20%.

Entre els homes 
l’atur ha baixat un 

5%, mentre que 
entre les dones la 
baixada ha estat 
de només el 2%
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Aquest diumenge finalitzava la Festa Ma-
jor de Sant Pere 2022. Han estat sis dies 
caracteritzats per l’alta participació. 

Hi havia, després de dos anys de restriccions 
per la pandèmia, moltes ganes de recuperar 
la nostra festa gran en la totalitat del seu 
format. La ciutadania tenia ganes de sortir al 
carrer, d’omplir places i espais, de gaudir de 
les múltiples propostes, de retrobar-se amb 
amics i veïns. I així ha estat. Sense sorpreses.

El més destacat ha estat que s’han 
pogut recuperar activitats molt populars 
i tradicionals com la Ballada de Gitanes 
al carrer, els correfocs, el correaigües, la 
festa Holi o les fires. Propostes que eren 
molt esperades i que han tingut una gran 
acollida entre la ciutadania.

De Festa Major
EDITORIAL

Com ja es preveia, la festa ha estat 
marcada pel retorn dels grans concerts, 
en el marc del Festival RRandom. Més 
d’una vintena d’artistes o grups musicals 
conformaven el cartell. Les propostes 
eren diverses, amb la idea d’arribar a 
diferents tipus de públic. Evidentment, 
mai no plou a gust de tothom. Algunes 
han estat multitudinàries... i altres han 
passat més aviat desapercebudes per 
motius diferents. 

En tot cas, està clar que la música 
ha tingut un protagonisme indiscutible 
i aclaparador en aquesta Festa Major.

I això provoca que altres propostes de 
formats diferents hagin quedat directa-
ment anul·lades, quan anys enrere, eren 
activitats amb molt bona acollida. Ens 
referim a propostes teatrals, espectacles 
d’humor, els monòlegs, la sempre ben 
acollida màgia... Pot ser el govern hauria 
de plantejar-se equilibrar una mica el 

pes entre el Festival RRandom, que pot 
tenir molta entitat, sense necessitat de 
tenir més enllà d’una quinzena de pro-
postes de grups i artistes sí aquests estan 
consolidats, i oferir activitats d’altres 
disciplines, que també poden servir per 
portar grans noms a la ciutat.

Pel que fa a les novetats, el concurs 
Rubí té talent, ha estat un èxit i així cal 
dir-ho. Qualsevol iniciativa en suport del 
talent local sempre és benvinguda. I el 
Karaoke, que no era ben bé una novetat 
perquè ja fa anys Rubitv va impulsar un 
karaoke amb molt bona acollida de públic, 
també ha registrat una elevada participa-
ció. En general, el global és força positiu, 
però, com tot, hi ha marge per millorar.

(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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CARTES DE LA CIUTADANIA
Lo bueno también se dice. Agradeci-
mientos a la atención sanitaria
Recuerdo un restaurante que decía: 
“si comes mal, dilo dentro. Si comes 
bien, dilo fuera”. Por eso me atrevo a 
publicar esta nota para todos aquellos 
que tuvieron la suerte de no terminar 
en un hospital. 

Agradezco a los servicios de guardia 
del Centro de Atención Primaria Anton 
de Borja su rápido diagnóstico y la 
derivación a la Mútua de Rubí, donde, 
con una excelente atención profesional 
y humana, decidieron oportunamente 
derivarme al Hospital de Terrassa. 
Agradezco al Dr. Alonso Pérez y a su 
equipo la excelente profesionalidad y 
humanidad así como también al equipo 
de enfermería su trabajo. 

Un eterno agradecimiento al Doc-
tor Alonso Pérez que, durante los 13 
días que estuve ingresado, me ayudó 
a vencer al coronavirus. 

Ricardo del Olmo

Conflicte Rússia Ucraïna
Tinc la lleugera impressió que el 
conflicte entre Ucraïna i Rússia 
està arribant al seu tram final, 
potser falten unes setmanes, però 
crec que el passat 16 de juny es va 
produir uns fets que em fan pensar 
que estem a la fase final.

Que va passar el dia 16 de 
juny?, puix que aquest dia els 
màxims dirigents d’Europa, Ale-
manya, França i Itàlia (recordem 
que Itàlia té presentat un pla de 
pau del conflicte a l’ONU) van 
fer una visita a Zelenski a Kiev. 
D’aquella reunió va sortir pràc-
ticament l’ingrés d’Ucraïna a la 
Unió Europea, així es va esceni-
ficar per tot arreu per la mateixa 
Ucraïna, per la Unió Europea a 
través de l’Úrsula Von der Leyen 
i, no cal dir-ho, pels visitants 
il·lustres a Kíev. No es va dir res 
de l’ingrés en l’OTAN, el mateix 

Putin va reafirmar que una cosa 
era l’ingrés a la Unió Europea i 
l’altre a l’OTAN.

Des d’aquella data, militar-
ment, Ucraïna només ha anat 
fent passos enrere fins avui dia 
en el qual el ministre de la Guer-
ra de Putin ha dit que Lugansk 
ja està sota control rus.

Rússia es fa el país bo i envia 
el primer vaixell amb cereals 
pels seus amics, abandona l’Illa 
de les serpents, demana desmi-
nar dels ports ucraïnesos per 
treure materials, etc.

La cimera de Madrid de l’OTAN 
tampoc no ha servit per donar 
cap pas endavant a Ucraïna 
amb relació a l’OTAN, més aviat 
s’obvia mencionar-la.

Aquesta reflexió solament em 
fa pensar que els tres màxims diri-
gents d’Europa no se’n van a Kíev 
en un viatge qualsevol, anaven a 

negociar un acord de pau, el fet 
és que l’endemà 17 de juny, visita 
Kíev el principal aliat dels EUA el 
senyor Boris Johnson per interme-
diar l’acord.

Sols desitjo no equivocar-me 
i que aquesta idea o reflexió es 
pugui complir, ja que el conflicte 
continua portant desesperació i 
mort pels pobles ucraïnès i rus.

Més  endavant  par larem 
d’aquest conflicte introduint el 
variant unilateralisme (EUA) i 
multilateralisme (Rússia-Xina) i el 
tristíssim paper de la UE.

Unilateralisme i multilateralis-
me en el món futur que és la mare 
dels ous de tot aquest conflicte.

Josep M. Pijuan

No cuidamos las calles de Rubí 
De vez en cuando se oye por 
la  cal le  que los c iudadanos 
expresan su malestar por el 

descuido y suciedad en nuestra 
vía pública. 

¿Pero tenemos los ciuda-
danos derecho a quejarnos 
cuando siempre hay personal 
de limpieza en nuestras calles 
dedicado a adecentarlas? Si 
muchas calles de Rubí se ca-
racterizan por el mal olor y por 
esa citada suciedad es gracias al 
incivismo de muchas personas: 
se hacen necesidades menores 
en cualquier esquina, se tira la 
basura fuera de los distintos 
contenedores,  se destrozan 
flores y plantas de los parques 
públicos, se destroza mobiliario 
urbano, y un sinfín de acciones 
incívicas más. 

El único consuelo es la letra de 
la canción ‘No se acaban las calles’ 
del grupo madrileño Nacha Pop, de 
los años 80 y 90 del pasado siglo XX. 

José Antonio Avila López

El Tuit de la setmana                4 de juliol

Ines Garrido
@ines_kk

Y para cuándo funcionará la T-Mobilitat??? He cogido 
en bus B8 para ir de Rubí a Sant Cugat y funciona pero 
en los buses de Rubí aún no... #rubicity 
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PREGÓ.  Els capgrossos del Club Natació Rubí, Montserrat Jiménez i Joan Manel Sampons, van 
ser els pregoners de la festa, coincidint amb el 50è aniversari de l’entitat. Els rubinencs van 
reivindicar el pes del club a la ciutat i totes les fites assolides en aquestes cinc dècades d’his-
tòria. Foto: J.A. Montoya

RECEPCIÓ D’ENTITATS. L’Ateneu va acollir la tradicional recepció institucional d’entitats, on 
l’alcaldessa va agrair la tasca del teixit associatiu durant tot l’any i especialment per Festa Major. 
Durant l’acte, es va homenatjar l’AV del Pinar i l’Esplai L’Eixam pels seus 50 anys i les entitats 
Amics dels Automòbils Antics, Club Patinatge Artístic de Rubí, Activitat Social Rubinenca, AFA 
Institut La Serreta i l’Associació de Veïns de la Zona Mercat pel 25è aniversari. Foto: J.A. Montoya

GEGANTS DE RUBÍ. Els Gegants de Rubí han participat en diferents activitats de la Festa Major, 
com és tradició. Així, han estat presents en el seguici i en el pregó, i també en el seguici de Sant 
Pere i en la missa en honor al patró. A més, la geganta Paula va participar en la foto dels Peres, 
Petres, Paules, Paus i Pols. Foto: J.A. Montoya

SARDANES. Les sardanes han estat molt presents a la Festa Major de Sant Pere, gràcies a les 
propostes del Foment de la Sardana. Així, s’han organitzat tres ballades, on el públic va gaudir 
ballant i escoltant variats repertoris, i  el tradicional concert de Festa Major, que va anar a càrrec 
de la Principal de La Bisbal i que va omplir  l’església de Sant Pere. / C. Carrasco

Multitudinària Festa Major 
R ubí ha tancat sis 

dies de Festa Major 
marcats per l’alta 

participació i la recuperació 
de totes aquelles tradicions 
que havien quedat inter-
rompudes per la pandèmia. 
Al voltant de 200 propostes, 
per a tota mena de públics, 
van fer que la ciutadania 
ocupés massivament els 
carrers de la ciutat, omplint 
en molts casos els espais 
de l’Escardívol, la plaça del 
Doctor Guardiet o l’amfite-
atre del parc del Castell. Ha 
quedat clar que, després 
d’aquests dos últims anys 
de restriccions, la gent te-
nia unes ganes especials 
de viure la Festa Major de 
sempre, la de les activitats 
fins a altes hores de la nit i 
els grans espais de trobada.

Dins la programació 
d’aquest any, s’han dut a 
terme totes les propostes 
habituals de la celebració, 
algunes de les quals es recu-
peraven després dels pitjors 
moments de la pandèmia. 
Aquest ha estat el cas del se-
guici i el pregó a la plaça de 
Pere Aguilera, una eclosió 
festiva de la cultura popular 

i tradicional local. Entre les 
activitats que més il·lusió hi 
havia per reprendre hi era 
també la Ballada de Gitanes 
al Carrer, el Holi Dolly Rubí 
Festival; el correaigües de 
Les Anades d’Olla, amb el 
Bòjum i les figures convida-
des; i la programació de la 
plaça de Salvador Allende, 
alimentada de propostes 
de Rubí Jove i de les entitats 
juvenils de la ciutat. Han 
tornat també a la celebració 
els correfocs, el petit seguici 
amb els gegants, les actua-
cions de les cases regionals, 
la fira d’atraccions al Rubí 
Forma i el mercat noucen-
tista, entre d’altres.

Un altre dels elements 
propis de la Festa Major que 
s’han recuperat enguany 
han estat els grans concerts, 
molts dels quals progra-
mats en el marc del festival 
RRandom, però també en 
les XXI Jornades de Jazz o 
els concerts programats 
per la Societat de Blues de 
Rubí als jardins de l’Ateneu, 
les actuacions per als més 
joves de la plaça de Salvador 
Allende, o el festival Rubi-
sound de Ràdio Rubí.

Novetats d’èxit
La programació d’aquesta 
Festa Major ha inclòs noves 
propostes familiars vincu-
lades al Carnet 360, amb 
una bona assistència de 
famílies. Com a cloenda de 
la programació, la plaça de 
Salvador Allende va ser l’es-
cenari diumenge de concert 
familiar Queenmania, de 
tribut a Queen. Enguany, 
també s’ha estrenat amb 
força èxit el concurs Rubí 
té talent, organitzat per 
l’Ajuntament amb el suport 
de l’estudi Essentia Beyond 
Music amb l’objectiu de 
donar visibilitat als cantants 
de la ciutat. També ha estat 
novetat d’aquest any el nou 
karaoke jove de la plaça de 
Salvador Allende, que ha re-
unit un nombrosíssim públic 
de totes les edats.

Pel que fa a l’Espai Art-
boretum, que es va estrenar 
l’any passat, s’ha redefinit 
en aquesta ocasió com a 
espai alternatiu amb exhi-
bicions d’art urbà i actua-
cions de DJ locals, que han 
compartit emplaçament 
amb food trucks i parades 
de moda i artesania.



Camela, Cali & El Dandee, Nancys Rubias, Carlos Núñez, Cepeda 
i Versión Imposible, els grans èxits del festival RRandom

E l festival RRandom ha portat a Rubí una 
vintena de grups, artistes i propostes 
musicals, la gran majoria en el marc de 

la Festa Major. Moltes d’aquestes han estat un 
gran èxit de públic, mentre que altres no han 
aconseguit atraure l’atenció de molts ciutadans. 
Així, les actuacions, sobretot de Camela, Cali & El 
Dandee i Los 40 on Tour, i Nancys Rubias i Versión 
Imposible van omplir de públic l’Escardívol fins a 
altes hores de la matinada. Segons estimacions de 
l’Ajuntament, unes 21.000 persones van arribar 
a passar en algun moment per aquest espai les 
nits de dijous i divendres, mentre que dissabte 
en van ser 22.000.

També es va viure un moment multitudinari 
a l’amfiteatre del parc del Castell amb el celebrat 
concert de Carlos Núñez, que va reunir sobre 
l’escenari diversos artistes locals: Jordi Rubio de 
l’Esbart Dansaire de Rubí, la Irmandade Galega 
de Rubí, la cantant rubinenca Carolina Alabau i 
la violinista Maria Sánchez.

Aquest mateix espai va fer ple absolut en l’úl-
tim dia de la Festa Major, amb l’esperada actuació 
del duo Ladilla Rusa, que amb la seva música 
original i divertida que va fer ballar i gaudir tot 
un amfiteatre ple.

A la plaça del Doctor Guardiet, la nit de Revival 
també va tenir una gran acollida, molt especial-
ment l’actuació de Javier de Pecos, però també 
amb l’espectacle Ciao Raffaella i La Salseta del 
Poble Sec. Pel que fa a les propostes de pagament 
del teatre municipal La Sala, va viure els seus 
millors moments amb Cepeda, el diumenge previ 
a la Festa Major.

La cantant femenina del duet Camela, durant el concert. / M. Cabrera Carlos Nuñez, amb Carolina Alabau. / M. Cabrera

Cali & El Dandee, durant l’actuació. / Ajuntament-Lali Puig Mario Vaquerizo, de Nancys Rubias. / J.A. Montoya

Javier de los Pecos, al Revival. / Ajuntament-Lali PuigL’Escardívol, durant Els 40 On Tour. / Ajuntament-Lali PuigLadilla Russa va actuar a l’amfiteatre del Castell. / J.A. Montoya

Divendres, 8 de juliol de 2022             FESTA MAJOR 202210



 Divendres, 8 de juliol de 2022FESTA MAJOR 2022 11

ESBART DANSAIRE.  La ballada de Gitanes al carrer, després de dos anys d’absència, ha estat 
un dels actes més esperats i multi tudinaris de la Festa Major. En la seva 38a edició va convocar 
22 colles i un nombrós públic a l’Escardívol. L’Esbart també va omplir l’amfi teatre del Castell 
pel tradicional espectacle de Festa Major. Una proposta molt emoti va i llargament aplaudida 
en què es va homenatjar el coreògraf Albert Sans. L’espectacle va donar el tret de sorti da a la 
celebració del centenari de l’enti tat.  Foto: M. Cabrera

BÒJUM. L’elefant Bòjum no ha parat durant la Festa Major. Ha parti cipat en el seguici de Festa 
Major, amb la resta d’enti tats de cultura popular i tradicional. Divendres es va sumar a la festa 
del foc formant part del Correfoc. I diumenge, va protagonitzar, acompanyat pel Vilamamut i 
la Mamuteta, de Viladecans, el refrescant Correaigües, que va fer les delícies de grans i peti ts. 
A més, l’elefant no es va voler perdre la Nit Golfa, on va sorti r de festa amb els Xarop de Canya. 
Foto: J. A. Montoya

FLOR DE NEU. L’escola sardanista local va organitzar el 36è Concurs de Sardanes de Festa Major, 
en el qual hi van parti cipar més d’una desena de colles arribades des de diferents punts de Cata-
lunya, entre les quals hi havia les de Rubí. Les agrupacions parti cipants, de diferents categories, 
van competi r en el Territorial de Barcelona i en el Campionat de Catalunya. Foto: M. Cabrera

OBRADOR CORAL. L’Obrador Coral, acompanyat en aquesta ocasió pel grup Malaka Tones, va 
oferir en el marc de la Festa major el concert ‘Versions a la fresca’ a la rambla del Ferrocarril. 
L’actuació, variada i molt festi va, va ser molt aplaudida pel nombrós públic que va assisti r a 
l’espectacle. Foto: J. A. Montoya

FESTA HOLI. L’Escardívol es va tenyir dels colors de primavera i de la música més actual en una 
nova edició del Holi Dolly Rubí Festi val. El consistori esti ma que entre 5.000 i 6.000 persones 
van gaudir de la proposta. Foto: J.A. Montoya

CORREFOCS. La festa d’enguany també ha pogut recuperar els populars correfocs, amb el foc 
i la pòlvora com a protagonistes. La Colla de Diables de Rubí, la Colla de Diables de la Riera, 
la Colla de Diables Rubeo Diaborum, Skamot Blau i el Bòjum van parti cipar en el Correfoc de 
divendres a la tarda, que va aplegar centenars de rubinencs en el seu recorregut. També molt 
seguit va ser el correfoc infanti l, diumenge a la tarda. Foto: J.A. Montoya



JORNADES DE JAZZ. Els jardins de l’Ateneu van acollir les XXI Jornades de Jazz de Rubí, que han 
permès als amants del gènere i a la ciutadania en general gaudir de sis grans concerts, reparti ts 
entre les actuacions de nit i de l’hora del vermut. Les Jornades, que han registrat molt bona 
afl uència de públic, van cloure diumenge amb una gran Jam Session. A la imatge, l’actuació del 
grup Maria Esteban Quintet, que va presentar el seu nou disc, ‘Voces Veladas’.  Foto: M. Cabrera

FESTIVAL CECAR. La Coordinadora de Enti dades Andaluzas va organitzar un gran festi val de 
música i balls andalusos. L’acte, que va tenir lloc dissabte, va comptar amb les actuacions del 
grup Aromas del Sur, de la Casa de Andalucía, diversos ‘cantaors’ de la Peña Calixto Sánchez i el 
cor de l’Asociación Rociera, entre altres. Una de les actuacions més destacades va ser la d’Ana 
Sánchez i el seu grup de ball, com a arti stes convidats. Foto: J.A. Montoya

CENTRES REGIONALS. La rambla del Ferrocarril va acollir diumenge diferents actuacions que 
van mostrar el folklore aragonès, gallec i extremeny graciès al Centro Aragonés, a la Irmandade 
Galega i al grup Raíces Nuevas de la Unión Extremeña. El públic assistent va aplaudir llargament 
les diverses actuacions. Com és tradicional, els extremenys van oferir al fi nal del festi val una 
degustació de gaspatxo. Foto: Ajuntament-Localpres

CASAL XOU. El Grup Casal Xou de l’Associació de la Gent Gran va oferir divendres al teatre el 
seu espectacle de Festa Major, llargament aplaudit pels seus incondicionals. El públic va sorti r 
plenament sati sfet per la fresca i diverti da proposta, amb noves interpretacions com la lambada, 
cançons regionals com l’havanera Torrevieja o un fragment d’òpera de Rossini, el famós duet 
dels dos gatets. Cal destacar les noves incorporacions d’arti stes que marquen la conti nuïtat del 
grup i la feina dels directors Francesc Pina i Paco Montagut, que han sabut estar a l’alçada del 
recordat Albert Bové. Foto: Cedida

I CONCURS RUBÍ TALENT. El 
certamen, una de les novetats 
de la festa, ha estat tot un 
èxit amb la participació de 
62 vocalistes o duos, entre 
els quals se’n van seleccio-
nar una quinzena per actuar 
en directe a la gran fi nal de 
divendres, a plaça del Doctor 
Guardiet. Ivette Estaire, de 
només 15 anys, va resultar-ne 
guanyadora amb una versió 
del tema ‘Creep’ de Radio-
head. El seu premi, valorat 
en més de 5.000 euros, con-
sisteix en la gravació de tres 
cançons a l’estudi Essentia 
Beyond Music i la gravació 
d’un videoclip, entre d’altres.
Foto: Ajuntament-Localpres

BANDA DE RUBÍ. El teatre municipal La Sala acollia el Concert de la Banda de Rubí després de 
dos anys d’absència per la pandèmia. L’actuació va comptar amb la Banda La Democràti ca de 
Pedralba (València) com a convidada. Durant el concert es van poder senti r temes com ‘Noche 
en Granada’, la ‘Malaguenya de Barxeta’ o ‘On Broadway’. L’actuació, molt aplaudida pel públic, 
va acabar amb la interpretació conjunta del pasdoble ‘València’ Foto: Ajuntament-Lali Puig

CONCERT DE L’AEUR. L’Aula d’Extensió Universitària s’ha sumat a la festa organitzant un concert de 
jazz amb el grup Gili Romaní Hot Jazz Cats, una formació que compta amb el tompeti sta Ricard Gili 
i el clarineti sta Oriol Romaní, dos dels músics de jazz més coneguts del país. El públic assistent va 
gaudir de l’actuació, que va tenir lloc divendres a la plaça del Doctor Guardiet. Foto: J.A. Montoya

SOCIETAT BLUES RUBÍ. El blues també ha estat present a la Festa Major amb dos concerts. El 
primer a càrrec d’Alex Zayas, músic reconegut internacionalment, que va fer les delícies del públic 
assistent. El segon, a càrrec d’Edgar Blues, que va presentar en directe el seu primer àlbum, 
un treball que ha rebut l’aplaudiment unànim de la críti ca i el gran públic. Foto: Ajuntament
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MARTA CABRERA

Les ‘cuques’ ja ho tenen 
tot a punt per celebrar una 
nova edició de l’Infest, el 
Festival internacional de 
curtmetratges de terror, 
fantàstic i freak de Rubí, que 
torna a ser a l’amfiteatre 
del Castell. La programació 
d’aquest festival arriba amb 
polèmica inclosa, després 
que fa uns dies l’Ajuntament 
anunciés una festa per a jo-
ves a l’Arborètum, al costat 
del Castell, que coincidia 
en dia i hora amb l’Infest. 
Després de les queixes dels 
organitzadors, el consistori 
s’ha vist obligat a repro-
gramar l’activitat juvenil 
en un altre emplaçament 
i ha demanat disculpes als 
organitzadors.

Un cop resolta la po-
lèmica, no hi haurà cap 
impediment perquè el 8 i 
9 de juliol, el cinema fan-
tàstic, freak i de terror sigui 
l’autèntic protagonista de 
les nits rubinenques. I a 
més, en aquesta ocasió, ho 
farà amb més terror que 
mai, segons han explicat les 
‘cuques’, que com sempre 
presentaran el festival: “Els 

Arriba la 7a edició del festival 
Infest amb més terror que mai

curts són majoritàriament 
de terror pur, amb un parell 
de pel·lícules gore, però que 
fan més gràcia que por, al-
gunes comèdies i també te-
nim animació”, han explicat.

Com a novetat, si l’any 
passat l’entitat va aconse-
guir instal·lar lavabos per 
als assistents, aquest any 
hi haurà també barra de 
bar: “Per fi tenim vàters i 
bar, que anirà a càrrec de la 
masia de Can Ramoneda”. 
I un bingo especial, en què 
el guanyador s’endurà diver-
sos premis valorats en 700 

euros, entre els quals hi ha 
una disfressa de ‘cuca’.

Curtmetratges de tot el món
Entre els més de 400 curt-
metratges rebuts de diver-
sos països de tot el món, 
els organitzadors han se-
leccionat els 21 millors, que 
són els que es projectaran 
durant les nits del 8 i 9 de 
juliol a partir de les 22 h. 
Un jurat format per l’actor 
Javier Botet, la producto-
ra Anna Moragriega i el 
director Caye Casas serà 
l’encarregat de decidir el 

primer i el segon premi de 
l’Infest, amb un premi de 
1.000 euros i 250 euros, 
respectivament. També hi 
haurà el premi del públic 
al curtmetratge més votat.

Les sessions de projec-
ció aniran precedides pel 
podcast de l’Infest, a càrrec 
d’Ignasi Muñoz, i el dissabte 
també hi haurà un concert, 
a les 21 h, a càrrec de Sick-
ness Suicide.

Fora de Pla i Petit Infest
A més de les projeccions del 
festival, del bingo especial 
i del concert, hi ha altres 
activitats paral·leles, com el 
Petit Infest, que tindrà lloc 
a les 10 h a la Biblioteca el 
9 de juliol. Es projectarà la 
pel·lícula de fantasia ‘Song 
of the sea’, un film sobre un 
nen foca. També hi haurà un 
vermut a les 12 h el mateix 
dissabte a l’amfiteatre del 
Castell, a càrrec del músic 
rubinenc Sergi Estella.

Pel que fa als Premis 
Fora de Pla, anteriorment 
anomenats Premis Arkam, 
distingeixen els millors au-
diovisuals produïts al Vallès 
Occidental, i han tingut lloc 
aquest dijous a la nit.

Imatge promocional del festival de cinema. / Cedida

AUTOMÒBILS

Torna la Festa de Sant
Cristòfol amb els Amics 
dels Automòbils Antics
Després de dos anys d’atu-
rada per culpa de la pan-
dèmia, Rubí acollirà aquest 
cap de setmana de nou la 
Festa de Sant Cristòfol, patró 
dels conductors, organitzada 
pels Amics dels Automòbils 
Antics. A més, la festa arriba 
coincidint amb el 25è aniver-
sari de l’entitat, que va rebre 
una placa commemorativa 
de l’Ajuntament fa uns dies 
durant la recepció instituci-
onal de la Festa Major.

Les activitats comença-
ran dissabte a les 16 h amb 
la concentració i exposició 
de vehicles a la plaça Doctor 
Guardiets. A les 16.30 h, es 
donarà el tret de sortida a 
la festa, amb la presència 
de les autoritats. A les 17.30 
h està prevista la sortida de 

la comitiva per recollir els 
abanderats i l’acompanya-
ment fins a l’església de Sant 
Pere, on tindrà lloc la missa 
en honor a Sant Cristòfol a 
les 20 h. Finalment, a les 22 
h està previst el sopar social. 
El preu de l’àpat serà de 40 
euros i el pagament s’ha de 
fer a través del banc.

L’endemà diumenge, de 
9 h a 11 h, hi haurà una 
concentració de tota mena 
de vehicles, antic o clàssic 
a la rambla del Ferrocarril, 
on s’oferirà esmorzar per a 
tots els participants. Més 
tard, a les 12 h, hi haurà una 
cercavila pel centre de la 
ciutat i a les 12.30 h tindrà 
lloc la benedicció popular 
de vehicles i el lliurament de 
medalles. / DdR

La benedicció tindrà lloc diumenge. / Cedida

Els Gegants de Rubí visitaran 
Sant Vicenç de Castellet

HISTÒRIA

Després d’una frenètica acti-
vitat durant el passat cap de 
setmana, amb participació 
en la Festa Major de Rubí i 
també a la de Sant Cugat, 
els Gegants de Rubí tornen 
a sortir al carrer aquest cap 
de setmana. Serà diumenge 
a Sant Vicenç de Castellet en 
una trobada gegantera. Pos-
teriorment, la colla marxarà 
de vacances fins al setembre, 
quan els Gegants de Rubí 
celebraran la XXIX Trobada 
Gegantera, coincidint amb 
la Festa Major de Sant Roc.

Els geganters del Club Amics, 
a Vinaròs
La Colla Gegantera del Club 
Amics de Rubí va participar 
fa uns dies en la XXX Trobada 
de Nanos i Gegants de Vina-

ròs, a Castelló en el marc de 
la Festa Major de Sant Joan 
i Sant Pere. També hi havia 
altres colles convidades, com 
la de Sant Julià de Loira, Tor-
rejón de Ardoz, Montblanc, 
Cervelló, Aguilot de Tortosa, 
Santa Coloma de Queralt o la 
Ràpita, entre moltes altres.
L’aplec va començar al matí 
amb la plantada de figures 
i una rebuda d’entitats a 
l’Ajuntament. Posteriorment, 
es va realitzar un dinar valen-
cià de germanor. A la tarda, 
els gegants van recórrer els 
carrers de la ciutat en cerca-
vila i es van fer parlaments i 
el ball final.

Amb aquesta sortida la 
colla marxa de vacances fins 
a la Trobada Gegantera de 
Rubí. / DdR

DIVENDRES 8 DE JULIOL

-Fira del Vi Jove. A partir de 
les 19 h al Celler. Inaugura-
ció, tast de vins i concerts.

-Infest. A partir de les 20 
h a l’amfiteatre del Cas-
tell. Podcast i projecció de 
curts. 

DISSABTE 9 DE JULIOL

-Petit Infest. Projecció del 
film ‘Song of the sea’. A les 
10 h a la Biblioteca.

-La Trocalleria. A partir de 
les 10.30 h a la pl. Mercat.

-Fira del Vi Jove. A partir 
de les 11 h al Celler. Tasts 
de vins i concerts.

-Festa de Sant Cristòfol. 
A partir de les 16 h. Missa 
a les 20 h i sopar social a 
les 22 h. Org.: Amics dels 
Automòbils Antics de Rubí.

DIUMENGE 10 DE JULIOL

-Festa de Sant Cristòfol. A 
partir de les 11 h. Cercavila 
per la ciutat a les 12 h. Be-
nedicció a les 12.30h. Org.: 
Amics dels Automòbils 
Antics de Rubí.

-Fira del Vi Jove. A partir de 
les 11 h al Celler. Tasts de 
vermuts i concerts.

DIMECRES 13 DE JULIOL

-Dimecres Manetes. A les 
18 h a l’Ateneu. 

-Hora del conte: ‘Una altra 
cosa’. A les 18 h a la Bibli-
oteca. A càrrec de Petita 
Companyia. 

DIJOUS 14 DE JULIOL

-Curs de Coaching Espor-
tiu. A les 18 h a l’Ateneu. 
Joc Biopolis a càrrec de 
Francesc Martínez.

EXPOSICIONS

Foto Viva. Les millors imat-
ges de la Festa Major. A la 
pl. Antiga Estació fins al 19 
de juliol. Org.: Grup Foto-
gràfic El Gra. 

Homenatge a Maria Rius. 
Exposició de la il·lustradora 
Maria Rius. A l’Espai de 
Llibres Lectors al tren fins 
al 30 de setembre. 

La revolució neolítica. La 
Draga, el poblat dels pro-
digis. Exposició sobre el 
neolític. Al Castell fins al 4 
de setembre.

‘L’ànima de les coses’. Ex-
posició de Miquel Mas. A 
l’Aula Cultural fins al dia 23 
de juliol.

‘La Riera’. Fotografies de 
l’historiador local Ramon 
Batalla. A l’Antiga Estació 
fins al 31 de juliol.

AGENDA

Les llibreries locals ja tenen 
a la venda el número 84 del 
Butlletí, editat pel Grup de 
Col·laboradors del Museu 
de Rubí-Centre d’Estudis 
Rubinencs amb el suport de 
l’Ajuntament de Rubí. La pu-
blicació es pot adquirir per 7 
euros i recull dos articles de 
qüestions arqueològiques 
de Jordi Vilalta, a més de 
dos petits treballs de Pere 
Bel, un sobre el bandoler 
Maduixer i l’altre sobre la 
casa de Cal Met Lleó. 

També l’escriptora Nú-
ria Julià fa una ressenya 
sobre l’artista Pons Cirac i 
Natàlia Giménez, de Rubí 
Guiem, ofereix una visió de 
la trajectòria vital de Ramon 
Solsona, serraller de Rubí i 
membre de la CNT, que es 
va haver d’exiliar a França i 
Alemanya. / DdR

Ja es pot comprar 
el Butlletí número 
84 del GCMR a les 
llibreries locals

CULTURA POPULAR



Més de 150 corredors parti cipen a 
la 32a edició de la Cursa a Sant Muç
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Superades les restriccions 
imposades per la pandèmia, 
dos anys després, la Festa 
de l’Esport Adaptat, orga-
nitzada pel Club Esportiu 
Horitzó, ha tornat a Rubí 
amb més força que mai. Nou 
equips, tres de futbol sala i 
sis de bàsquet van omplir el 
pavelló de La Llana en una 
jornada esportiva i lúdica 
alhora.

Pel que fa als resultats,  
en el torneig de futbol sala 
el campió va ser l’INSERCOR 

de Cornellà de Llobregat, 
seguits de l’ARQUERA de 
Mataró i el CF Mollet. En el 
torneig de bàsquet Nivell 1, 
el campió va ser el Bàsquet 
Total de Rubí, seguit de la 
Penya Blaugrana de Vilas-
sar i el primer equip del CE 
Horitzó. I en el torneig de 
bàsquet Nivell 2 va guanyar 
el C. Joventut de Badalona 
B, seguit del segon equip del 
CE Horitzó i el La Fact Fupar 
Pingüí de Terrassa.

Una vintena llarga de 

voluntaris va col·laborar 
desinteressadament en l’or-
ganització de la Festa de 
l’Esport Adaptat. 

L’esdeveniment va clou-
re amb el lliurament de 
trofeus,que va comptar amb 
la presència de diversos 
membres del consistori.
També hi van col·laborar 
l’Obra Social  i l’Associació 
de Voluntaris de La Caixa, la 
Diputació de Barcelona, la 
Federació ACELL i pasti sse-
ries locals. / CE Horitzó

Més de 150 corredors van 
participar en les diferents 
categories de la popular Cur-
sa de Sant Muç, organitzada 
per la Unió Atlètica Rubí 
(UAR) en el marc de la Festa 
Major d’enguany. 

En la categoria de 6 km 
masculina, que va registrar 
78 parti cipants, el guanya-
dor va ser Adrián Macias 
(UAR), amb un temps de 
20:09.35. En categoria 6 km 
femenina, amb 23 atletes, 
la guanyadora va ser Rebeca 
Suárez (La Sansi), amb un 
temps de 22:35.79. 

Pel que fa als 6 km per 
parelles, que va comtar amb 
13 parelles parti cipants, els 
guanyadors van ser Marta 
Campmany i Enric Bigordà, 
amb un temps de 25:23.86. 

Respecte a les curses 
infanti ls, en les d’1 km, que 
van registrar sis parti cipants, 
en categoria masculina es 
va imposar Marc Rodríguez 
(CE Maristes) i en femenina 
Noa Macias (UAR). Els seus 
temps van ser de 4:09.90 i 
4:23.6, respecti vament. 

En les curses minis, en 
categoria masculina, amb 17 

atletes inscrits, va guanyar 
Zaid Akdim (UAR) amb un 
temps d’1:57.50, mentre 
que en fèmines, on van 
parti cipar 6 corredores, va 
guanyar Carla Santacruz 
(UAR), amb una marca de 
2:14.72. 

Els tres primers clas-
sificats i classificades de 
cada categoria van rebre un 
premi, així com un obsequi 
especial pel guanyador i 
guanyadora de la cursa llar-
ga i la primera parella, cor-
tesia del Mercat Municipal 
de Rubí. / DdR

La cursa va sorti r del carrer Pau Claris. / M. Cabrera

Torna la Festa de l’Esport Adaptat a Rubí

La gimnàsti ca artí sti ca, tant 
masculina com femenina, 
ha tornat a estar present a 
la Festa Major d’enguany. 
El GAER va oferir divendres 
una exhibició al pavelló de 
Can Rosés.

Per la seva banda, el Re-
gina Carmeli va organitzar al 
pavelló de La Llana la IX Gala 
de Gimnàsti ca, que enguany 
ha ti ngut com a temàti ca el 
circ, com indica el títol de 
l’esdeveniment, ‘The greatest 
circus’. 

Totes dues exhibicions 
van ser molt lluïdes, van aple-
gar un nombrós públic i van 
ser molt aplaudides. / DdR

Exhibicions de
gimnàsti ca per 
Festa Major de 
la mà del Regina 
Carmeli i el GAER

La festa va tenir lloc al pavelló de La Llana. / Grup Fotogràfi c ‘El Gra’. 

L’Agrupació d’Escacs Ru-
binenca ha organitzat els 
tradicionals tornejos d’es-
cacs durant la Festa Major, 
que han registrat una bona 
parti cipació. En el torneig 
infanti l, disputat el dia 29 a 
la plaça Catalunya, van par-
ti cipar uns 20 infants entre 
els 6 i els 14 anys i es van 
poder veure parti des de un 
bon nivell. Joan Vilarasau, 
Jan Fernández i Daniel Pas-
cuas van conformar el podi. 
Dissabte també a la plaça 
Catalunya i amb una parti -
cipació de 36 jugadors, es 

Bona parti cipació en els tornejos d’escacs de Festa Major

va disputar el torneig de 
partides ràpides de Festa 
Major. El primer classifi cat 
va ser David Collado, del 

Reus, el segon va ser el 
rubinenc Javier Planella i 
Eduard Jové va ocupar el 
tercer lloc. / AER

Imatge del torneig de parti des ràpides. / El Grup Fotogràfi c ‘El Gra’

Imatges de les exhibicions. / Ajuntament-Localpres
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A l’esquerra, Bea Ortiz, amb Judit Forca, amb qui ha compartit posició 
al set ideal i el trofeu de màxima golejadora. / RFEN

WATERPOLO | INTERNACIONAL

La waterpolista rubinenca 
Bea Ortiz ha estat escollida 
dins l’equip ideal del Mun-
dial de waterpolo, que s’ha 
celebrat a Budapest i en 
què la selecció espanyola ha 
quedat cinquena classifica-
da. Ortiz ha estat seleccio-
nada juntament amb Judit 
Forca, amb qui també com-
parteix el guardó de màxima 
golejadora del torneig amb 
21 gols cadascuna. L’equip 
entrenat per Miki Oca, amb 
la també rubinenca i juga-
dora del CN Rubí Elena Ruiz, 
va quedar-se sense opcions 
de medalla després de per-
dre a quarts de final contra 
els Estats Units, equip que 
es va proclamar campió del 
torneig.

D’altra banda, la també re-
presentant del CN Rubí Dana 
Gercochovsky va assolir la dot-
zena posició amb l’Argentina.

Natació Rubí
Pel que fa als resultats del CN 
Rubí, l’Aleví va aconseguir la 

Bea Ortiz és escollida dins 
del millor equip del Mundial

La rubinenca Laia Pujol s’ha 
proclamat subcampiona 
d’Espanya en la categoria Elit 
de boxa amateur. La compe-
tició de boxa es va disputar a 
Cartagena, a Múrcia, fa dues 
setmanes i la púgil rubinenca 
va participar en representa-
ció de la selecció catalana. 

Pujol va guanyar el com-
bat a la semifinal contra Silvia 

Buscaini, de la selecció canà-
ria, per decisió unànime dels 
jutges i va arribar a la final, 
on esperava Maite Botella. 
En aquest combat, Laia Pujol 
va rebre un cop al nas i va te-
nir una hemorràgia nasal, un 
fet que va obligar a aturar el 
combat i donar Botella com 
a guanyadora en el pes de 
-54 kg. / DdR

Laia Pujol queda 
subcampiona d’Espanya 
de boxa amateur

Ctra. Sabadell km 12.7, Nau 9, 08191 Rubí

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

sisena posició en el Campio-
nat de Catalunya i l’Infantil, 
la vuitena.

D’altra banda, del 7 al 
10 de juliol es disputarà el 
Campionat de Catalunya 
infantil de natació amb la 
presència de dos nedadors 
del club local: Héctor Ra-
mos i Iago Verdú.

En triatló, es va disputar 
el II Aquatló Absolut de Bar-

celona. Per part de l’entitat 
local, hi van participar tres 
triatletes femenines i qua-
tre de masculins. L’equip 
femení va acabar en desena 
posició per equips amb 
la participació destacada 
d’Águeda Gómez, 38a a 
la general. En categoria 
masculina, el més destacat 
va ser Toni Venteo, 87è a la 
general. / CN Rubí

BOXA | CAMPIONAT D’ESPANYA

Laia Pujol, amb la medalla de plata. / Cedida

La Federació Catalana de Futbol (FCF) 
ha atorgat al segon equip de l’Olímpic 
Can Fatjó, que milita a la Quarta Divisió 
Catalana, el premi Joc Net a l’esportivitat. 
El guardó va ser recollit per Juan Ángel 
Moreno i Piti, primer i segon entrenador 
de l’equip, i pel capità, Guillén. El conjunt 
rubinenc ha estat l’equip que menys 
nombre de targetes ha acumulat durant 
tota la temporada a la categoria. A més 
del reconeixement, el club ha rebut 800 
euros. D’altra banda, l’Olímpic ha comu-
nicat que Christian Gómez no continuarà 
l’any vinent al primer equip. / DdR

L’Olímpic B guanya el premi Joc 
Net de Quarta Catalana

FUTBOL | ENTITAT

Finalitza el torneig social de billar 
del Casal de la Gent Gran de Rubí

BILLAR | TORNEIG

El torneig social de billaristes 
del Casal de la Gent Gran va 
finalitzar el passat 22 de juny 
amb un acte de cloenda, on 
es van repartir les medalles 
als participants. L’acte, con-
duït pel delegat del grup 
de billaristes, Juan de Dios 
Osuna, va comptar amb 
l’actuació del grup musical 
Rondalla Atardecer. A més, 
es va retre homenatge a 
Miguel Gómez Uribe, qui ha 
estat col·laborador destacat 

del grup de billars del Casal. 
Cal recordar que el cam-

pionat va arrencar a l’abril 

amb una actuació-exhibició 
del campió d’Espanya de Bi-
llar, Juanjo Barrientos. / DdR

Participants en el torneig del Casal de la Gent Gran. / Cedida

ATLETISME | CAMPIONAT

David Jiménez,
bronze als 100 m 
al Campionat de 
Catalunya Sub-23
L’atleta de la Unió Atlètica 
Rubí (UAR) David Jiménez 
ha aconseguit la medalla 
de bronze en el Campionat 
de Catalunya a l’aire lliure 
Sub-23 que es va disputar 
a l’estadi Joan Serrahhima 
el 10 de juny. Jiménez va 
aconseguir el tercer lloc en 
la prova dels 100 m lliures 
amb un temps de 10,87. 

D’altra banda, tres at-
letes del club d’atletisme 
rubinenc també van par-
ticipar en el Campionat 
d’Espanya Sub-18, que va 
tenir lloc a Jerez el cap de 
setmana de la setmana 
passada. 

Pel que fa als resultats 
que van assolir, Alba Rodrí-
guez va quedar en 9è lloc en 
la cursa dels 100 m lliures, 
Aketza Sumell va ocupar la 
12a plaça en la prova de 
salt d’alçada, mentre que 
Pol Cordero va quedar en 
14a posició en la disciplina 
dels 100 m tanques. / UAR

Adri, Guillén i Juan Ángel, amb el premi / J. A. Montoya
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