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A punt d’acabar l’estiu, per Sant Roc, la ciutat surt de la letargia 
estiuenca i reviu amb la Festa Major Petita. Es tracta d’una  
festa plena d’actes tradicionals, en què el patrimoni cultural  
i immaterial té un pes específic i també, es difonen a partir  
de documentals i xerrades altres elements que conformen  
el patrimoni cultural de Catalunya. Les entitats que formen 
part de la Taula de Cultura Popular i Tradicional i l’Ajuntament 
de Rubí vetllen per mantenir vives les tradicions i ser-ne les 
transmissores per a futures generacions, per tal que aquestes 
pervisquin entre els rubinencs i les rubinenques.  
Rubí, sens dubte, pot sentir-se orgullosa de tenir unes entitats  
de cultura d’arrel tradicional fortes, que per Sant Roc  
es manifesten plenament.

En el decurs d’aquest cap de setmana, els ciutadans i les ciuta-
danes de Rubí podran conèixer i participar del patrimoni gegan-
ter, el món casteller i el món del foc i els diables. És un tastet  
del que ens han preparat les entitats de la Taula de Cultura  
Popular i Tradicional.

Aquest serà el preàmbul festiu a la Diada Nacional de Catalunya. 
Una celebració que mostra la nostra riquesa cultural i social.  
Els catalans i les catalanes, tant d’origen com d’acollida,  
ens estimem per damunt de tot la nostra terra. Aquest és  
el nostre gran èxit com a poble. I cal demostrar-ho amb  
una Diada oberta a la participació de tothom.

Ana María Martínez 
Alcaldessa de Rubí



Dijous 1 

19 h - Ateneu Municipal de Rubí
Inauguració de l’exposició
La festa popular. La catalanitat cívica

20 h - Ateneu Municipal de Rubí
Xerrada “teatralitzada”sobre Joan 
Amades a càrrec d’Amadeu Carbò
Hi col·labora: Associació cultural Joan Amades

21 h - Jardins de l’Ateneu  
Projecció del documental:  
El foc inoblidable
Conversa amb Carles Seuba, realitzador  
del documental
Tastet de carquinyolis  i vi dolç

Divendres 2 

20 h - Escoles Ribas
Plantada de la 5a Trobada  
de Bèsties de Foc
Hi col·labora: Colla de Diables de Rubí  
i colles convidades: 
•	Bitxo del Torrent Mitger de Terrassa
•	Cap Ullu, Colla de Diables Rubeo Diablorum
•	Drac Flameus, Colla de Diables Mal Llamp 

d’Igualada
•	El Pilós, Colla de Diables de Rubí
•	Mulassa Feixuga, El Vendrell

20.30 h - Escoles Ribas
La retrobada després de l’estiu
•	Pregó amb els germans Ribas, a càrrec  

del grup de teatre Heura còmica
•	Cant de l’himme de l’Escoles Ribas,  

a càrrec de l’Obrador Coral
•	Refresc (llimonada i barretes de gel  

per als més petits)
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21 h - Escoles Ribas
Sortida de la 5a Trobada  
de Bèsties de Foc
Hi col·labora: Colla de Diables de Rubí i colles 
convidades
Itinerari: c. Lluís Ribas, c. Llobateras,  
c. García Lorca, pl. Onze de Setembre,  
c. Sant Isidre, c. Sant Pere, c. de la Creu,  
c. Rafael de Casanova, c. Justícia, c. Maximí 
Fornés i pl. Dr. Guardiet

22 h - C. Sant Jaume
Agafem forces, sopar  
amb entrepans 
Preus populars
Hi col·labora: AE Guspira

22.30 h - C. Sant Jaume
Concert de folk 

23 h - C. Sant Jaume
XVI Xerricada Popular de Sant Roc
Concurs de beure a galet amb porró
Inscripcions fins al mateix dia una hora 
abans de l’activitat en el mateix c. St. Jaume i 
al Punt d’Informació de Rubí a l’Antiga Estació 
Hi col·laboren: Castellers de Rubí i Associació 
d’Animació Cultural del Carrer de Sant Jaume 
* En cas de pluja aquesta activitat es traslladaria  
al gimnàs de l’Escola Schola (c. Sant Pere, 12).

Dissabte 3

De 10 a 14 h - Pl. Doctor Guardiet
Fira de productes d’arrel  
tradicional catalana
Hi col·labora: Esdeveniments 7 Vetes

De 10.30  a 13.30 h - Pl. Doctor Guardiet 
La Cucanya de la Plaça Nova  
de Barcelona
Una aventura per a intrèpids i intrèpides
Hi col·laboren: Associació de Festes de la 
Plaça Nova i La Casa dels Entremesos

D’11 a 13 h - Museu Etnogràfic Vallhonrat
Jornada de portes obertes
Entrada per la plaça Montserrat Roig 
Visites guiades a les 11 h i a les 12.15 h. 
Entrada gratuïta
Hi col·labora: Museu Etnogràfic Vallhonrat
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D’11 a 14 h - Pl. Doctor Guardiet 
Tallers d’Entitats de Cultura  
Popular i Tradicional
Tallers de castells, de danses participatives, 
de foc, de tabals...
Hi col·labora: Taula de Cultura Popular  
i Tradicional

Jocs tradicionals 
Activitat familiar
Hi col·labora: Monitors dels Diables  
de la Riera de Rubí

Mural gegant de Sant Roc 
Activitat familiar

Construcció de la llibreta  
de Sant Roc 
Activitat familiar

De 17 a 21 h - Pl. Doctor Guardiet 
Cucanya de la Plaça Nova  
de Barcelona
Una aventura per a intrèpids i intrèpides
Activitat familiar
Hi col·laboren: Associació de Festes de la 
Plaça Nova i La Casa dels Entremesos

Fira de productes d’arrel  
tradicional catalana
Hi col·labora: Esdeveniments 7 Vetes

De 18.30 a 20.30 - Pl. Dr. Guardiet
Tocs de Festa!
Hi col·labora: Taula de Cultura Popular  
i Tradicional

19.30 h - Església de Sant Pere
Missa en honor a Sant Roc

20.30 h - Pl. Doctor Guardiet
Esclat de Sant Roc!
Hi col·labora: Taula de Cultura Popular 
i Tradicional

21h - Pl. Doctor Guardiet
Versots
Hi col·laboren: Colla de Diables Rubeo  
Diablorum i Colla de Diables de Rubí
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Diumenge 4

9 h - Pl. Doctor Guardiet
Tronada de Sant Roc 
Hi col·laboren: Colla de Diables de la Riera 
de Rubí, Colla de Diables Rubeo Diablorum, 
Colla de Diables de Rubí i Grallers i Tabalers 
dels Castellers de Rubí
Itinerari: pl. Dr. Guardiet, c. Maximí Fornés,  
c. Pere Esmendia, av. Barcelona, c. Llobateras, 
c. Cal Gerrer, c. Magí Raméntol, c. Sant Isidre, 
c. Sant Pere, c. Montserrat i c. Sant Jaume

De 10 a 14 h - Pl. Doctor Guardiet
Fira de productes d’arrel  
tradicional catalana
Hi col·labora: Esdeveniments 7 Vetes

Tallers de manualitats  
tradicionals catalans
Taller de mini capgròs, de barretina,  
de bastonet i de la titella d’en Patufet 
Activitat familiar
Hi col·labora: Esdeveniments 7 Vetes

21.30  h - Pl. Doctor Guardiet
Dansa de les bruixes d’arrel
Hi col·labora: D’Arrel Dansa

22 h - Pl. Doctor Guardiet
Sopar popular a la fresca  
i servei de bar
A partir del 31 d’agost, venda anticipada  
de tiquets al Punt d’Informació de l’Antiga 
Estació, i el mateix dia, a la mostra d’entitats.
Preu: 5 €
Hi col·labora: Societat Sant Antoni Abat 

23 h - Pl. Doctor Guardiet
Concert 
Rocktàmbuls
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10.30 h - C. Sant Jaume
Trobada d’imatgeria local
Plantada 
Hi col·labora: Colla de Geganters de Rubí

De 10.30  a 13.30 h - Pl. Doctor Guardiet 
La Cucanya de la Plaça Nova  
de Barcelona
Una aventura per a intrèpids i intrèpides
Hi col·laboren: Associació de Festes de  
la Plaça Nova i La Casa dels Entremesos

D’11 a 14 h - Pl. Dr. Guardiet
Colors de monstre,
col·lecció de jocs artístics plens de color
Activitat familar

11 h - Carrers del centre
Passejada d’imatgeria local 
Itinerari: c. Sant Jaume, c. St. Cugat,  
Pg. Francesc Macià, c. Montserrat  
i pl. Dr. Guardiet 

D’11.15 a 12.15 h - Pl. Doctor Guardiet
Ballada de la imatgeria

12.30 h - Pl. Doctor Guardiet
Aixecada de castells de la Festa 
Major de Sant Roc
Colles participants: Castellers de Castelldefels, 
Castellers de Rubí i Castellers de Sant Cugat  
Hi col·labora: Castellers de Rubí
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De 17 a 21 h - Pl. Doctor Guardiet
Fira de productes d’arrel  
tradicional catalana
Hi col·labora: Esdeveniments 7 Vetes

Cucanya de la Plaça Nova  
de Barcelona
Una aventura per a intrèpids i intrèpides
Hi col·laboren: Associació de Festes de  
la Plaça Nova i La Casa dels Entremesos

18.15 h - Pl. Catalunya
Tabalada de Sant Roc
Tabalades participants: Diabòlics d’Egara, 
Explosión Rítmica i Tronats del Tabal.
Hi col·labora: Tronats del Tabal.
Itinerari: pl. Catalunya, pg. Francesc Macià,  
c. Sant Cugat i pl. Onze de Setembre

18.30 h - Pl. Doctor Guardiet
Audició de sardanes
Cobla Mediterrània
Hi col·labora: Foment de la Sardana

18.45 h - Pl. Onze de Setembre
Tabalada estàtica
Tabalades participants: Diabòlics d’Egara, 
Explosión Rítmica i Tronats del Tabal.
Hi col·labora: Tronats del Tabal

19.30 h - Pl. Onze de Setembre
Correfoc infantil
Colles participants: Colla de Diables de 
la Riera, Colla de Diablots d’Olesa i Folcat 
Diabòlic d’Hospitalet de Llobregat
Hi col·labora: Colla de Diables de la Riera 
Itinerari: pl. Onze de Setembre, c. Sant Isidre, 
c. Sant Pere, c. de la Creu, c. Sant Magí,  
c. Santa Maria, c. Rafael Casanova, c. Vapor, 
c. Doctor Robert, pl. Pere Aguilera i c. Maximí 
Fornés cantonada c. Montserrat

20.30 h - Pl. Doctor Guardiet
Cantada d’havaneres  
de Blau Mariner
Hi haurà rom cremat
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Cartró per la Trobada de bèsties  
i Correfoc infantil
Si voleu disposar de cartrons per protegir  
els vostres aparadors, vidres, portes i altres  
elements, l’Ajuntament us en facilitarà els  
dies 30 i 31 d’agost de 17 a 21 h, a la Biblioteca 
Mestre Martí Tauler (vestíbul)

Correfoc: recomanacions al veïns
Per gaudir d’un correfoc més segur, us recomanem:
•	Per evitar accidents traieu del carrer qualsevol 

obstacle que pugui destorbar el recorregut  
del correfoc, com, per exemple, els testos  
amb plantes, les taules i les cadires, etc.

•	Retireu els vehicles de la zona per on passarà el 
correfoc per evitar incidents greus a la gent  
i al vostre cotxe.

•	Tanqueu les portes, les finestres i els balcons; 
tingueu les persianes abaixades i protegiu les 
obertures per tal d’impedir l’entrada de coets  
i de guspires que puguin causar un incendi.

•	Recolliu la roba estesa o altres elements com 
banderes, domassos, etc., així com els tendals 
per prevenir que es puguin encendre.

•	Per més que els assistents al correfoc us  
demanin aigua per reduir la calor, no en tireu; 
així evitareu que la pólvora es mulli i exploti  
o surti en una direcció inesperada en lloc  
de cremar-se.

•	Protegiu els vidres dels aparadors, de les portes 
i d’altres elements amb cartró ondulat.

•	No encengueu foc ni fumeu a prop de les bosses 
o contenidors del material pirotècnic.

Participeu-hi amb seguretat
•	Informeu-vos bé del recorregut del correfoc  

i seguiu les recomanacions dels organitzadors  
i dels serveis d’ordre, amb la finalitat que la vos-
tra participació esdevingui una autèntica festa.

•	La roba més idònia per participar en un correfoc 
és la de cotó, amb mànigues i pantalons llargs, 
un barret de roba i unes sabates esportives de 
pell que us agafin fort els peus (un xandall de 
cotó amb caputxa és una bona solució).

•	Si per qualsevol circumstància se us encén la 
roba, tireu-vos a terra i rodoleu per apagar les 
flames. Sobretot no correu, les flames s’esten-
drien i serien més virulentes.

•	Espereu la comitiva del correfoc en carrers am-
ples i eviteu en la mesura que us sigui possible 
les aglomeracions i els taps de gent.

•	No demaneu aigua als veïns, així evitareu taps 
i relliscades i també evitareu que la pólvora es 
mulli i exploti en lloc de cremar-se.

•	No envaïu l’espai on els grups de foc fan l’actua- 
ció i no agafeu ni en destorbeu cap dels membres.

•	Si es possible feu ús dels protectors auditius  
i oculars.
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Prediada 
dissabte 10 de setembre

20.30 h - Pl. Onze de setembre
Marxa de torxes 
Ho organitza: Òmnium Cultural de Rubí
Itinerari: c. Magí Ramentol, c. Cal Gerrer,  
c. Cervantes, c. Cal Príncep, c. General Prim, 
av.  Barcelona, pg. Francesc Macià,  
c. Montserrat i pl. Dr. Guardiet. 

21.30 h - Pl. Doctor Guardiet
Sopar popular 
Els tiquets del sopar es podran adquirir  
a l’Ateneu Municipal
Preu: 6 € i 5 € (socis Òmnium)
Ho organitza: Òmnium Cultural de Rubí

22.30 h - Pl. Doctor Guardiet 
Concert 
El Paraigua i Veïnat
Ho organitza: Òmnium Cultural de Rubí

Diada Nacional de Catalunya

Diada Nacional  
de Catalunya 
diumenge 11 de setembre

11 h - Pl. Onze de Setembre
Inici de l’ofrena floral

12 h - Pl. Onze de Setembre
Acte institucional
Hi col·laboren: Obrador Coral de Rubí  
i Societat Coral Unió Rubinenca

12.15 h - Pl. Onze de Setembre
Sardana d’exhibició 
de la Colla Galzeran
Hi col·labora: Escola de Sardanes Flor de Neu

12.30 h - Pl. Onze de Setembre
Aixecada del pilar d’homenatge
Hi col·labora: Castellers de Rubí

Audició de sardanes
Cobla La Principal del Llobregat
Hi col·labora: Foment de la Sardana 

diumenge 11 de setembre de 2016
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Hi col·laboren:

Taula de Cultura Popular i Tradicional
Associació d’animació Cultural del carrer 
Sant Jaume
Associació Sant Galderic
Castellers de Rubí
Colla de Diables de la Riera de Rubí
Colla de Diables Rubeo Diablorum
Colla de Diables de Rubí
Colla Gegantera del Pinar
Colla de Geganters de Rubí
Colla Gegantera de l’Escola Teresa Altet
Esbart Dansaire de Rubí
Escola de Sardanes Flor de Neu
Foment de la Sardana
Òmnium Cultural de Rubí
Societat Sant Antoni Abat
Agrupament Escolta Guspira
Associació Cultural Joan Amades
Associació de Festes de la Plaça Nova
Explosión Rítmica
Companyia de teatre Heura Còmica
La casa dels Entremesos
Museu Etnogràfic Vallhonrat
Obrador Coral

Ho organitza:

Consulteu el programa a:

www.rubi.cat 
/cultura

Amb el suport de: 
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