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Rubifira 2001 cercarà
la participació de més
entitats i s’obrirà
a la comarca
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L’abocador de Mas Jornet
ja és definitivament tancat
La reforestació podria ser possible en 2 o 3 anys
JORDI GARCIA

La quarta edició de Rubifira se
celebrarà els dies 20, 21 i 22 d’abril de l’any vinent. Així ho van
anunciar l’alcaldessa de Rubí,
Núria Buenaventura, el regidor
de Promoció Econòmica, Fernando Fernàndez, el director de
l’Oficina del Pla Estratègic, Pep
Llop, el president de la Federació
d’Empresaris de Rubí, Ricard
Checa, i el membre de la FER,
Alfons Pina. Un dels objectius
que els organitzadors s’han marcat és el d’obrir la fira a la comarca i la major participació de
diferents entitats.
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Especial
Festa Major 2000
A les pàgines centrals s’inclou
l’especial Festa Major 2000,
amb un recull de les novetats
més destacades i un programa
de Festa Major de butxaca.
Suplement Festa Major 2000

Es constitueix una
comissió per impulsar
el Pla Director de la
Societat de la Informació
Millorar la qualitat de l’accés
dels rubinencs i de les PIME a
les noves tecnologies, fomentar entre els ciutadans l’aspecte
formatiu i renovar els equipaments informàtics, són els tres
grans objectius que s’ha proposat la comissió encarregada
de tirar endavant a Rubí el Pla
Director de la Societat de la Informació. Una comissió que es
va reunir el passat 7 de juny a
Rubí Desenvolupament, i que
està formada per l’Ajuntament
de Rubí, el consorci Localret, la
Caixa de Terrassa i les empreses Compaq, Euskaltel, Canal
21 i la Sumi On Line.
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Després de 17 anys de funcionament, amb un acte simbòlic
en què un camió va fer el darrer abocament, el passat divendres 9 de juny, es va tancar definitivament l’abocador de
Mas Jornet. Van assistir a
l’acte l’alcaldessa de Rubí, Núria Buenaventura, i diversos
regidors de l’Ajuntament.
Per l’alcaldessa, amb aquest
tancament es dóna compliment a
una de les demandes dels veïns
del voltant i també a un dels
punts del programa de la seva
formació política, IC-V, en què
“s’aposta per una ciutat ecològicament més neta”. Buenaventura
va voler agrair també als veïns la
seva paciència “perquè han estat
ells els que ho han patit més”.
Amb el tancament de l’abocador de Mas Jornet, les deixalles s’han de portar ara a la
planta de transvassament de Sant
Cugat, propietat del Grupo Sánchez, empresa encarregada de la
recollida a la nostra ciutat, i d’aquí es fan arribar a l’abocador de
Coll Cardús de Vacarisses, mitjançant un conveni amb el Consell Comarcal.
Aquest canvi provoca un encariment de l’abocament. Si ara
tenia un cost de 1.100 pessetes
per tona, ara serà de 3.300 ptes,

L’acte simbòlic del tancament es va fer amb un darrer abocament a Mas Jornet

segons va explicar el regidor de
Medi Ambient, Jordi Simó.
Actualment, s’està elaborant
el projecte de segellament i restauració de l’abocador de Mas
Jornet. Segons Simó, l’actuació
tindrà un cost de 60 milions de
pessetes i ha avançat que una pri-

Els ciutadans treballaran els
pressupostos del 2001 al setembre
Els rubinencs començaran a participar en l’elaboració dels pressupostos del 2001 el proper mes
de setembre, si el taller previst
per al 17 de juny dóna els fruits
previstos, és a dir, arribar a consensuar una metodologia per a
l’aplicació dels pressupostos participatius.
Després d’una primera fase en
què bàsicament s’ha fet una tasca
de divulgació, i una segona fase
d’entrevistes individuals i de grup
amb els diferents agents ciutadans,
les primeres conclusions que ha extret el grup de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, són
que en general, tothom veu positiu
poder participar en l’elaboració
dels pressupostos municipals i un
dels temes pels que més es decanten els ciutadans és la participació
en la partida de les inversions.

Només queda per definir quina
serà la metodologia que es farà servir i el taller del dia 17 té aquest objectiu. També s’ha constituït una
comissió de seguiment, que permetrà a tots els interessats seguir més
activament el procés de pressupostos participatius.
Per posar en marxa aquest projecte, l’Ajuntament de Rubí va signar un conveni el passat mes de febrer amb la Universitat Autònoma
de Barcelona i el Patronat Flor de
Maig de la Diputació de Barcelona,
per tal d’elaborar la metodologia
que s’aplicarà als pressupostos participatius de la ciutat. La diferència
amb altres projectes similars, és
que en el cas de Rubí l’elaboració
de la metodologia també es fa
comptant amb la participació dels
ciutadans.
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mera fase serà el segellament de
l’abocador i la instal·lació d’unes
xemeneies que permetin la sortida dels gasos. Posteriorment, es
preveu que en 2 o 3 anys es pugui
iniciar la reforestació dels terrenys. Pel que fa a la utilització
que es donarà a aquests terrenys,

el regidor de Medi Ambient va
assenyalar que es tracta de terrenys de titolaritat privada, però
que segurament es podrà arribar
a un acord amb l’empresa propietària perquè sigui un espai forestal.
Pàgina 3

FESTA MAJOR 2000

Celtas Cortos y Dusminguet,
el concierto de Fiesta Mayor
B. TIERNO / M.LOBATO
Celtas Cortos y Dusminguet
ofrecerán el concierto de
Fiesta Mayor, el próximo 30
de junio a partir de las 23h en
el campo de Futbol del Olímpic de Can Fatjó. Dusminguet
son los menos conocidos,
pero no por ello menos interesantes. Es un grupo de la
Garriga que tiene una música
ecléctica y multicultural, tocan géneros como Tex-Mex,
Cumbia, rumba, Cha-chacha, Reggae, imprimiéndole a
todo ello su sello especial.
Por otra parte, Celtas Cortos apenas necesita presentación. Llevaban dos años sin
aparecer en público y ahora
sacan un nuevo disco, Tienes
la puerta abierta, después de
4 años sin editar ningún trabajo. Tienes la puerta abierta
incorpora innovaciones musicales, sonidos electrónicos,
bases de hip-hop y esencias Celtas Cortos
latinas. De todo esto hemos
hablado con Alberto García, violinista del grupo
Celtas Cortos.
¿Qué habéis estado haciendo durante estos
dos años?
En realidad, desaparecimos del panorama pero
únicamente en el Estado español, pero había muchas
cosas que queríamos hacer, teníamos también otras
cosas empezadas en Francia que no queríamos dejar
colgadas, y luego muchas inquietudes que queríamos quitarnos de encima a nivel musical.
Podríamos decir que no teníamos un disco de
Celtas Cortos desde hacía 4 años, ¿ofreceréis una
muestra del nuevo disco durante el concierto?
De los 15 temas que tiene el disco tocaremos
unos 10, y también interpretaremos temas de discos
anteriores. Lo que intentamos es enganchar al público con esto nuevo que hemos hecho, que a nosotros ya nos tiene enganchados. De momento todo el
trabajo que hemos estado haciendo en los conciertos
parece que a la gente le ha parecido bien.
¿Podríamos decir que estamos ante unos Celtas Cortos renovados?
Pues sí, porque después de 4 años sin sacar disco,
somos 8 músicos cada uno con dos orejas, por tanto,
somos 16 orejas con su permeabilidad para escuchar
de todo, así que después de 4 años de ser un poco
más espectadores y bebedores de músicas distintas,
al final se acaba plasmando todo eso en lo que haces.
Por ejemplo, una de las cosas que más nos atraía era
todo esto de las secuencias de ritmos, de bajos programados, de alteración de sonidos... sabemos que es

un largo camino el que
hemos empezado y un
largo camino que no tenemos que dejar atrás y
en eso estamos, en
aprender y disfrutar de
ello, y de momento a
nosotros nos convence,
veremos la respuesta del
público.
Vuestras letras siguen
siendo
reivindicativas...
Hablamos un poco de
todo, aunque en esta
ocasión se ha quitado la
capa de sutileza y decimos las cosas un poco
más a la mandíbula, de
forma más directa, y eso
en cuanto a la forma,
pero en cuanto al fondo
yo creo que no ha cambiado demasiado porque
prácticamente hablamos
de las mismas cosas,
quizás con un poco más
de rabia y de intransigencia, tenemos la pataleta y la
aprovechamos, y luego, hasta donde cada uno se
quiera mojar en su vida.
¿Qué hay en Francia que trabajáis tanto por
allí?
Fundamentalmente dos cosas, primero, más dinero para lo que es cultura que aquí y mucha mejor
organización. Eso permite un circuito de salas donde
haya una programación contínua aunque sea en pueblos de 20 o 30.000 habitantes, en los que hay salas
para 1.000 personas. Por otro lado, en Francia, la capacidad de la gente para ir a conciertos de grupos
que no conoce o para escuchar músicas nuevas es
bastante más amplia, no hace falta que un grupo sea
muy conocido para que el público vaya a verlos. Y
esto son dos condiciones muy suculentas para trabajar en un sitio. La continuidad es muy importante
para cualquier artista y eso en Francia lo encuentras
más fácilmente que aquí.
Celtas Cortos siempre ha marcado a un público determinado, pero con esta incorporación
de nuevos sonidos ¿se pretende llegar ahora a un
público más amplio, más joven?
Yo creo que, desafortunadamente, las cosas no
han cambiado tanto en estos 10 o 12 últimos años, y
sigue habiendo gente afectada por las mismas cosas.
Así que si se enganchan por las letras y por lo que
nosotros contamos, pues eso es señal de que las cosas no están tan bien. Por otra parte, el que haya
gente nueva y más joven que se engancha con nuestra música es algo con lo que nos hemos encontrado
ahora y creemos que es muy positivo.
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Entitats col·laboradores:

Empreses patrocinadores:

Adanubi
Agrupación de Personas Mayores
Agrupació Rubinenca d’Escacs
Associació d’Espectadors La Claca
Associació de Botiguers Zona Mercat
Associació de Col.leccionistes de la
Música
Associació de Pessebristes
Associació de Veïns 4 Vents
Associació Casal de Ca n’Oriol
Associació Cultural del Carrer Sant
Jaume
Associació Cultural Segon Mil·leni
Associació Cultural i Recreativa La
Rubinenca
Asociación Compartir-Sed
Asociación Rociera de Rubí
Caixa d’Estalvis de Terrassa
CCA Alcazaba
CC Flor Gitana
CE L’Eixam
Centre Excursionista de Rubí
Centro Aragonés
Colla de Geganters de Rubí
Class Fitness Center
Club de Patinatge Artístic de Rubí
Club de rol PNJ nunca muere
Club del Col.leccionista
Club Frontenis Rubí
Club Natació Rubí
Club Radio Control Rubí
Col.lectiu Zazoo
Cor Unió Rubinenca
CRA Virgen de la Setefilla
Creu Roja Rubí-Sant Cugat
DESA
Diables de la Riera
Diables de Rubí
Els Castellers de Rubí
Esbart Dansaire de Rubí
Escola de Sardanes Flor de Neu
Esportiu Coplasti Rubinenc
Foment de la Sardana
GAER
Gimnàs Inedit
Grup de Col.laboradors del Museu
HCR Cent Patins
Hermandad Rociera
Hípica Xercavins
Irmandade Galega de Rubí
La Càmara - Teatre Rubí
La Cartellera
La Xarxa
Oscura Ibèrica
Peña Cultural Flamenca Andaluza
Calixto Sánchez
Quo Fitness Rubí
Rubí Centre Comercial
Societat de Caçadors de Rubí
Tri-A Rubí
Unió Petanca Les Torres-Rubí
Unión Extremeña
URR

Caixa de Terrassa
PPG
Rubí Centre Comercial
Garrido
Interesport
Intim
Cansaladeries Aluju
Motos Ciscar
Mercat Municipal
Parc Residencial J. Saltó Carreras
Vila Electrodomèstics
Talleres J. González Ibáñez
Acabats i Brodats SL
Transports públics
Fotos Jordi Bas
Alfonso Capmany
SECE
PADAS
Banc de Sabadell
SAGE
Centres d’Estudis Mumany
Sol ràpid
Ecofred
Audilent
Golf Can Sant Joan
Nuginsa
Germans Boada
Fábrica Electrotécnica JOSA
Rumago
Top Cable
Cremalleras Rubí
Lainco
Auto Suspensión Rubí
Chimigraf
Jamones El Pueblo
Galeries Rubí
Navarro y Domínguez, SL
Centre Comercial Sant Cugat
Moehs
Caixa de Catalunya
Finques Vallhonrat
VDO Automotive España SA
Sogem
Laes
Sorea
Elastogran SA
Suevia
London International Group Manufacturing SA
Frepi
Belfintex
Grup F. Sánchez SL
P.J.M. Pujades SA
Caixa de Girona
OHL
Serveis i Xarxes SA
Cobyser
Promociones Navas
ICMAN
PROURSA
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Acte simbòlic de clausura de
l’abocador de Mas Jornet
JORDI GARCIA

MAR LOBATO
Tot i que des del dilluns 5 de
juny ja era tancat, l’acte simbòlic de clausura de l’abocador de
Mas Jornet va tenir lloc el passat 9 de juny amb un darrer
abocament. A partir d’ara, les
escombraries es porten a la
planta de transvassament que
té el Grupo Sánchez a Sant Cugat, i d’aquí es transporten a
l’abocador de Coll Cardús a
Vacarisses.
Aquest tancament era una vella reivindicació dels veïns del
voltant des de feia molt temps,
com va reconèixer l’alcaldessa,
Núria Buenaventura, que va afegir que, a més, es donava compliment a un dels punts del programa
electoral de la seva formació política, Iniciativa per CatalunyaVerds, “fer una aposta per una
ciutat ecològicament més neta”.
Tot i que l’acte del divendres era
important, segons l’alcaldessa,
“l’acte més important serà d’aquí
a dos anys, quan podrem reforestar la zona”.
Canvi d’abocador
Amb aquest canvi d’abocador,
segons el regidor de Medi Ambient, Jordi Simó, s’encareix el
servei, ja que fins ara tenia un cost
d’unes 1.100 ptes. per tona i amb

Núria Buenaventura i Àngel Millán tanquen l’accès a l’abocador

el transvassament a Sant Cugat i
el transport a Coll Cardús, aquest
cost s’ha triplicat.
Simó també
va avançar alguns dels aspectes del projecte
de segellament i
reforestació de
l’abocador de
Mas Jornet, que
tindrà un cost de
60 milions de
pessetes i que té
com a primer objectiu el segellament de l’abocador. Posteriorment, segons Simó, es preveu que
es pugui fer l’extracció dels gasos

que es van formant a l’abocador,
mitjançant la instal·lació d’unes
xemeneies i, després, la reforestació vegetal de
la zona. És previst que aquest
període d’extracció de gasos tingui una durada
d’entre 2 i 3
anys, segons el
regidor de Medi
Ambient, abans
de poder procedir a la reforestació. La idea és
que aquests terrenys tinguin una
destinació d’espai forestal per a la
ciutat.

La reforestació
de Mas Jornet es
podrà fer en
2 o 3 anys

17 anys funcionant
Ara fa 17 anys que va entrar en funcionament
l’abocador de Mas Jornet, en el paratge de
Cova Solera. Va substituir el de Can Canyadell,
herència en el seu ús i construcció dels anys 70 i
que podríem qualificar de “poc controlat”
quant a les seves característiques tècniques.
Mas Jornet sempre ha disposat de la llicència
de funcionament preceptiva i ha superat els controls periòdics i permanents de l’administració
competent (Junta de Residus i Junta d’Aigües),
per la qual cosa, per les seves característiques i
funcionament, ha estat un “abocador controlat”.
Durant aquests 17 anys, Mas Jornet ha cobert
dos serveis a la població:
1. Acollir les 360.000 tones de residus municipals que s’han generat en aquest període.
2. Ser autosuficients en la gestió de residus
amb el que això comporta d’autoconscienciació

d’un problema social, econòmic i mediambiental,
i solidaris amb les nostres poblacions veïnes, en
no derivar-los aspectes no desitjats.
L’acció de control municipal sobre l’abocador
no s’acaba aquí. S’està finalitzant la redacció del
projecte de restauració per a reforestar la zona
amb vegetació autòctona i es mantindran els controls sobre emissions atmosfèriques (bàsicament
metà i anhídrid carbònic) i sobre la producció de
lixiviats (líquids que es generen per la compressió
de la matèria orgànica i d’altres) per la seva extracció i transport a la depuradora municipal.
El model Residu Mínim, la Planta de Selecció
de Residus de Rubí i les plantes de compostatge
de Sant Cugat i del Consell Comarcal marcaran la
nova solució sobre la recollida, el transport, el
tractament i l’eliminació de residus municipals
dels pròxims anys, aplicant els principis de la 3R:
Reducció, reutilització i reciclatge.
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Primera pedra al
pàrquing Llobateras
M.L.
Amb l’acte de col·locació de la
primera pedra, el passat 2 de
juny, es donen per oficialment
començades les obres del pàrquing del carrer Llobateras i la
futura plaça de la superfície.
Unes obres que tindran una durada aproximada d’un any i un
cost de 240 milions de pessetes.
L’empresa adjudicatària d’aquest treball ha estat Obrascon
Huarte Lain, SA.
L’alcaldessa, Núria Buenaventura va presidir la col·locació
de la primera pedra. D’aquesta
manera, l’Ajuntament segueix
amb el desenvolupament del Pla
d’aparcaments de la ciutat, que té
com a principal objectiu oferir
places d’estacionament a la zona
del centre de la ciutat.
L’aparcament del carrer Llobateras compta amb dues plantes
i tindrà una capacitat per a 99
places de cotxes, 47 en la primera
planta i 52 en la segona. L’entrada i sortida a l’aparcament es
farà en la confluència entre els
carrers Llobateras i Sant Isidre,
mentre que l’entrada de vianants
es farà just pel cantó diagonalment oposat.
La plaça pública que es construirà a la superfície té com a objectiu guanyar aquest espai per
als vianants, i tindrà un disseny
molt similar a la plaça Salvador
Allende. En total, la plaça tindrà

una superfície de 1.300 metres
quadrats. La part central tindrà
un cos format per terra amb bandes de fusta combinades amb rajoles, també hi haurà un espai infantil de jocs, tancat perquè no
entrin els gossos, i uns parterres,
amb la intenció de trencar la sensació de plaça dura.
També s’ha previst un espai
central de 23x14 metres amb terra de sauló, que s’orienta nordsud i queda com una zona lliure
amb una franja perimetral de
bancs i amb prou espai per poder
fer diverses activitats, incloses
les que necessiten el muntatge
d’un entarimat.
L’equipament de la plaça
serà l’habitual, amb bancs amb
respatller, papereres, enllumenats i fonts. La part de la plaça
que dóna al carrer Pintor Coello
serà de pas restringit per als vehicles, i a la zona del carrer Sant
Cugat amb Sant Isidre s’habilitarà una zona de càrrega i descàrrega.
D’altra banda, també s’ha dissenyat un altre àmbit que recull la
sortida principal de vianants de
l’aparcament, que inclou la previsió d’una marquesina de fusta que
acompanya la rampa, estableix un
fons final a la plaça, lliga el nucli
d’ascensor i escales a la plaça, i
possibilita un espai d’una qualitat
diferent a la resta de la plaça, esdevenint un possible punt de trobada.
JORDI GARCIA

Col·locació de la primera pedra al futur pàrquing del carrer Llobateras
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Una comissió impulsarà el Pla Director
de la Societat de la Informació
J.MARONDA
Millorar la qualitat de l’accés
dels rubinencs i de les pimes a les
noves tecnologies, fomentar entre els ciutadans l’aspecte formatiu i renovar els equipaments
informàtics, són els tres grans
objectius que s’ha proposat la
comissió encarregada de tirar
endavant a Rubí el Pla Director
de la Societat de la Informació.
Una comissió que es va reunir
el passat 7 de juny a Rubí Desenvolupament, i que està formada
per l’Ajuntament de Rubí, el consorci Localret, la Caixa de Terrassa
i les empreses Compaq, Euskaltel,
Canal 21 i la Sumi On Line.
Aquesta comissió té un caràcter público-privat i té com a objectiu impulsar el projecte d’implementació integral de la societat de
la informació a la nostra ciutat, i
així facilitar l’accés de tots els rubinencs a les noves tecnologies.
En la roda de premsa posterior
a aquesta reunió, l’alcaldessa de
Rubí, Núria Buenaventura, va ser
contundent a l’hora de parlar de la
importància del camí que s’iniciava de la mà dels agents econòmics.
Paral·lelament a aquesta declaració d’intencions, la comissió per
iniciar el Pla Integral de Noves
Tecnologies, també ha manifestat
la seva voluntat de presentar el
mes de setembre el seu portal, que
segurament tindrà el nom de Rubiciutat.
Serà també el setembre quan es
posin en marxa els cursos de formació per als ciutadans i les pimes,
acompanyats d’una campanya pu-

JORDI GARCIA

Els membres de la comissió que impulsarà el projecte

blicitària de sensibilització.
El gerent de la Sumi On Line,
Salvador Devesa, va fer referència
a la importància de divulgar continguts de caràcter local per la
xarxa. Devesa va apuntar que ha
estat precisament la falta d’aquesta
connexitat amb els ciutadans, mitjançant la informació local, la que
ha provocat que projectes d’aquest
tipus hagin fracassat a altres ciutats de Catalunya. Una afirmació
que va compartir el gerent de
comptes de Compaq, César Cidraque, que a més va apuntar com a
aspecte fonamental en aquest projecte que Rubí es doti en el futur
del major nombre possible d’ordinadors.
Per la seva banda, el cap del
departament de Banca Electrònica
i Internet de Caixa de Terrassa,
Pere Catalán, va fer un símil del
projecte virtual amb la construcció
d’un nou barri per a Rubí.

L’Ajuntament de Rubí es va
endur una felicitació destacada per
part del responsable dels serveis
jurídics de Localret, Carles Lloveras, el qual va destacar del projecte
la interconnexió entre el ciutadà i
el món empresarial. Totes les empreses ahir participants en la primera reunió conjunta de la comissió van mostrar la seva voluntat de
tirar endavant el projecte amb èxit
i van agrair al consistori rubinenc
l’esforç que està realitzant en la
implantació de les noves tecnologies. Després de l’estiu els participants hauran de decidir quin concepte adquireix la comissió, si
Societat Limitada, Societat Anònima o Fundació. També està previst que, a banda de la informació
local que hi hagi al portal Rubiciutat, s’adhereixi una part important
d’informació de caràcter més generalista, gratuïta, gràcies a la col·laboració d’Euskaltel i Canal 21.

PLENS I COMISSIONS
Junta de Portaveus
El Ple municipal, en la sessió del
dia 2 de juny, va aprovar tres mocions de la Junta de Portaveus. En
relació amb la campanya europea
del dia sense cotxes, va acordar
adherir-se a la celebració de la
jornada del dia 22 de setembre del
2000 i participar d’una manera
activa en l’organització d’aquesta
jornada, així com signar la Carta
Europea “A la ciutat, sense el meu
cotxe”. D’altra banda, va acordar
l’adhesió de l’Ajuntament de
Rubí al Protocol General “Xarxa
Barcelona-Municipis de Qualitat”, període 2000-2003, el qual
fou aprovat el 27 d’abril pel Ple
de la Diputació de Barcelona.
Pel que fa a la voluntat política de
l’Ajuntament de Rubí de clausurar definitivament l’abocador
municipal de Mas Jornet i iniciarne les tasques de segellat i restauració, tenint en compte la necessitat de disposar d’una instal·lació
alternativa, el Ple va aprovar el
conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Rubí i TRATESA
“Tractament Tècnic d’Escombraries, SA”, amb efectes de l’1 de
juny del 2000.

Can Vallhonrat
El Ple Municipal va aprovar, per
unanimitat,
dues
mocions
presentades pel Grup Municipal
de CiU, que es van votar conjuntament, sobre les línies elèctri-

ques d’alta tensió que passen per
Can Vallhonrat i sobre anteriors
acords de Ple en relació amb
aquest barri.
Arran d’aquestes mocions, el Ple
instà a la Comissió de Govern a
encarregar un estudi tècnic i econòmic sobre la viabilitat i el cost
del desviament de la línia elèctrica que passa per Can Vallhonrat, aprofitant el futur traçat
del TGV, i a fer les gestions oportunes davant les administracions i
empreses implicades en la construcció de la futura línia de TGV
perquè col·laborin activament en
la resolució del problema. Així
mateix, el Ple instà la Comissió de
Govern a posar en marxa una comissió d’anàlisi sobre l’acompliment dels acords que s’han
aprovat els darrers dos anys en relació amb Can Vallhonrat per tal
d’aplicar-los amb urgència.

IMMA
El Ple va aprovar el programa d’inversions en el transport urbà segons la proposta presentada per
l’empresa concessionària, Transports Públics, SA, que inclou 3 autobusos, 9 jocs de cartells electrònics, 8 plataformes de parades,
12 marquesines i 32 mòduls per a
ampliar les plataformes.
D’altra banda, el Ple va aprovar
l’adhesió de l’Ajuntament de Rubí
als convenis marc de la Junta de
Residus amb ECOEMBES i ECOVIDRIO, respectivament, sobre el

tema dels Sistemes Integrats de
Gestió, que permetrà rebre de la
Junta de Residus unes compensacions econòmiques del cost addicional de la recollida i transport
dels envasos de cartró i vidre.

Territori
El Ple va concedir a la societat
“VIPA, SA”, l’ús privatiu del subsòl del vial públic, per tal de construir un pas soterrat de comunicació que ha de permetre l’accés
entre les plantes soterrani dels quatre blocs d’edificis plurifamiliars,
que es preveu construir al solar
ubicat a l’illa formada pels carrers
General Castaños, Eivissa i el de
nova construcció anomenat Eix 9.

Serveis Personals
El Ple va acordar fer arribar al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat la sol·licitud de cessió
de les aules, en horaris que no són
utilitzades per l’IES EL Bullidor,
al Departament de Benestar Social
per a fer-ne ús l’Escola d’Adults.
També va aprovar la modificació
dels Estatuts de l’IMCO pel que fa
al nomenament del seu gerent, que
ho és pel Ple amb el suport de 2/3
dels seus membres, a proposta
d’almenys dos grups municipals.
Així mateix, va aprovar la gestió
feta pel Consell d’Administració
de la Finca Font del Ferro, SL,
com també el balanç, comptes,
memòria i aplicació de resultats de
l’exercici de 1999.
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Rubifira 2001 intentarà captar més
participació d’entitats
JORDI GARCIA

REDACCIÓ
La quarta edició de Rubifira es
celebrarà els dies 20, 21 i 22 d’abril de l’any vinent. Així ho van
anunciar en roda de premsa l’alcaldessa de Rubí, Núria Buenaventura, el regidor de Promoció
Econòmica, Fernando Fernàndez, el director de l’Oficina del
Pla Estratègic, Pep Llop, el president de la Federació d’Empresaris de Rubí, Ricard Checa, i el
membre de la FER, Alfons Pina.
Fins ara la fira se celebrava
anualment i a partir d’aquesta
quarta edició serà bianual.
L’alcaldessa va definir la fira
com l’expositor del potencial econòmic i industrial de Rubí. L’any
passat es va fer un estudi dels problemes trobats durant la fira i una
de les conclusions a les quals es va
arribar va ser que la celebració
cada dos anys pot servir per millorar la comunicació amb altres entitats i l’organització d’aquesta mostra. L’any passat hi van participar
110 estands i es va comptar amb un
pressupost de 17 milions de pessetes. Aquest any el pressupost serà

Presentació de la propera edició de Rubifira

de 21 milions i els organitzadors
esperan poder incrementar el número de participants. El president
de la FER, Ricard Checa, va manifestar la seva esperança que l’edició del 2001 tingui més èxit que la
del 1999.
L’Escardívol tornarà a ser el
lloc on s’ubicarà la fira. El membre
de la FER, Alfons Pina, va assenyalar que l’espai tornarà a estar dividit per sectors com en les edicions anteriors. Un dels objectius

que els organitzadors s’han marcat
és el d’obrir la fira a la comarca i la
major participació de diferents entitats. Per aquesta raó, la FER començarà els primers contactes el
setembre. Per la seva banda, el director de l’Oficina de l’Associació
del Pla Estratègic, Pep Llop, va explicar que els motius de fer la roda
de premsa un any abans, són començar a fer una bona difussió i
amb temps d’aquesta mostra econòmica.

Rubí començarà el treball per als
pressupostos participatius al setembre
MAR LOBATO
Els ciutadans de Rubí podran
començar la seva participació en
l’elaboració dels pressupostos
del 2001 el proper mes de setembre, segons els membres de l’equip de la UAB que està treballant
l’elaboració
d’una
metodologia per a aplicar els
pressupostos participatius. Per
arribar a definir el mètode definitiu, s’enceta la segona part
d’aquest projecte que consisteix
en uns tallers, el 17 de juny, en
els quals es vol arribar a determinar quina serà aquesta metodologia.
L’alcaldessa de Rubí, Núria
Buenaventura, va explicar en
quina fase es troba aquest projecte
encarregat a un grup de recerca de
la Universitat Autònoma de Barcelona. Buenaventura va destacar la
importància de fer que la societat

rubinenca participi en el disseny
del seu programa econòmic. Per
l’alcaldessa, la prioritat és el consens amb els ciutadans. Aquest estudi neix fruit del conveni que l’Ajuntament ha subscrit amb la
Diputació de Barcelona i la UAB
per aplicar la iniciativa de pressupostos participatius a Rubí.
La primera fase de la recerca
va consistir bàsicament en una
tasca de divulgació que pretenia
donar a conèixer el procés i una
primera aproximació al tema pressupostari. Una segona fase, va ser
mantenir entrevistes individuals i
de grup amb els diferents agents
ciutadans, polítics, tècnics i teixit
associatiu, al voltant d’unes 40 entitats. Segons Pilar Carrillo, una de
les membres d’aquest equip, les
primeres conclusions “són que tothom veu positiu poder participar
en l’elaboració dels pressupostos
municipals” i un dels temes pels

que es decanten és la participació
en la partida de les inversions.
Ara el que queda per definir,
segons Carrillo, és quina metodologia es farà servir i el taller del dia
17 té aquest objectiu. D’altra banda, ja s’ha constituït una comissió
de seguiment, que permetrà a tots
els interessats seguir més activament el procés de pressupostos
participatius.
Per posar en marxa aquest projecte, l’Ajuntament de Rubí va
signar un conveni el passat mes de
febrer amb la Universitat Autònoma de Barcelona i el Patronat
Flor de Maig de la Diputació de
Barcelona per elaborar la metodologia que s’aplicarà als pressupostos participatius de la ciutat. La diferència amb altres projectes
similars, és que en el cas de Rubí
l’elaboració de la metodologia
també es fa comptant amb la participació dels ciutadans.
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Campesa i Grafiba, medalles
al mèrit exportador
D.S.
Dues empreses de Rubí, Campesa
i Grafiba, van rebre el 9 de juny
les medalles al mèrit exportador
que concedeix la Cambra de Comerç. Els màxims responsables
d’aquestes empreses locals, juntament amb els de 7 firmes més de
la demarcació, van ser guardonats en el marc d’un sopar que,
enguany comptava amb novetats.
D’entrada, se celebrava a Castellar, una població que no pertany
a la demarcació de Terrassa. Una
altra curiositat va ser el patrocinador, el Banc de Sabadell, en lloc
de la Caixa de Terrassa.
El lliurament dels premis a l’exportació, a la innovació i a la cura al
mediambient, va anar acompanyat
per reivindicacions que, en boca del
president de la Cambra, Albert Vilardell, tenien com a objectiu aconseguir una major dotació econòmica
de l’Estat per invertir en innovació.
Vilardell va qualificar de greuge
comparatiu el fet que el 60 % dels
fons estatals destinats a la innovació
siguin per la comunitat de Madrid.
Aquesta reivindicació la va recollir
el conseller d’Indústria, Antoni Subirà, recordant que tot i la menor
quantitat que rep Catalunya, la seva
productivitat és major. Per la seva
banda, el conseller de Medi Ambient, Felip Puig, en una breu intervenció va fer una fotografia de la
imatge de l’empresa del futur on la
innovació, la capacitat exportadora i
el respecte mediambiental aniran
íntimament lligats.
Les dues empreses de Rubí

guardonades amb les medalles al
mèrit exportador, van rebre el premi
amb satisfacció. Tant el director general de Campesa, Josep Campillo,
com el director general de Grafiba,
Genaro Daroca, van dedicar el
premi a tots els treballadors de la
firma, ja que sense el seu ajut, segons van dir, no l’haurien aconseguit.
Campesa va ser guardonada pel
seu alt ritme d’exportacions. Va nèixer l’any 1933 i actualment és líder
en fabricació i distribució de balances. De la seva producció total, el 71
% la dedica a exportació a 55 països
d’arreu del món. L’any 1998 es va
convertir en una de les primeres empreses que havia adequat la seva
producció a l’Euro. Tot i disposar
del material adaptat a la moneda
única, ara, segons Campillo, el repte
és estar preparats per fer front a les
demandes.
Grafiba, l’altra empresa premiada de Rubí, va nèixer el 1988
fent la impressió d’envasos i des
d’un principi és va convertir en una
firma líder en el mercat espanyol.
En els darrers 4 anys ha aconseguit
arribar al 60 % d’exportació amb
perspectives d’arribar properament
al 80 % de la producció. Per al seu
director general, Genaro Daroca, el
repte és veure de quina forma poden
crèixer dins del sector farmacèutic.
El sopar dels premis va comptar
amb la presència de molts alcaldes i
regidors de la demarcació, entre
ells, l’alcaldessa de Rubí, Núria
Buenaventura i el primer Tinent
d’alcalde de l’Ajuntament de Rubí,
Fernando Fernández.

Canvi d’horaris dels autobusos
REDACCIÓ
Els autobusus de Rubí han ampliat en una hora el seu servei
nocturn dels dissabtes fins el mes
d’agost. Aquesta és una iniciativa
que l’IMMA ha près arran dels
diferents suggeriments que els
ciutadans han fet sobre les mancances del transport públic a la
nostra població. Segons el regidor de Medi Ambient, Jordi
Simó, es va arribar a un acord
amb l’empresa Transports públics SA per impulsar aquesta
prova pilot. L’ampliació del servei en una hora només els dissab-

tes, no ha suposat una despesa
important per a l’Ajuntament.
Simó ha afirmat que la continuitat d’aquest servei el mes de
setembre estarà condicionada a
la demanda que es tingui durant
els mesos de prova.
Aquest servei no és donarà
durant el mes d’agost perquè el
nombre d’usuaris decau, segons
el regidor de Medi Ambient.
Amb la mesura presa per
l’IMMA s’espera continuar millorant en el servei de transport
públic que s’ofereix a la nostra
ciutat.
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ESPAI VERD
Dia Mundial del Medi Ambient
INSTITUT MUNICIPAL DE
MEDI AMBIENT
La celebració del Dia Mundial
del Medi Ambient es va iniciar
diumenge 4 de juny amb la realització de l’itinerari de natura a
la Serra de l’Oleguera, coordinat
pel Centre Excursionista de Rubí
amb la participació d’una trentena de persones.
Pel que fa als actes propis de la
diada de dilluns, aquests van estar
dirigits bàsicament a la població
menuda. Durant el matí, els alumnes de 1r i 2n de primària van gaudir en el Parc de la Pau i la Natura
Pere Ysàs amb els tallers de reciclatge i l’actuació del grup de música infantil Pep López i els Sopars
de Duro, el qual va contribuir a
sensibilitzar els infants en el món
de la reutilització i el reciclatge
dels residus. A la tarda, a la Plaça
del Doctor Guardiet, vam assistir a
l’espectacle infantil d’Scena Difusió, Els contes de Madame Bolet,
on es feia èmfasi dels valors de la
natura enfront als usos que l’home
en fa d’ells.
Finalment, la jornada va cloure
amb la xerrada L’anella verda, a

JORDI GARCIA

Tallers al Parc de la Pau i la Natura durant el Dia Mundial del Medi Ambient

càrrec de Manel Canes de la Diputació de Barcelona.
Manel Canes, especialista de la
Diputació de Barcelona en el projecte Anella Verda, va centrar la
seva xerrada sobre la connexió dels
Parcs del Montseny, Sant Llorenç
de Munt i l’Obac, i la Serralada del
Litoral, on destaca el Parc de Collserola, per la seva proximitat i l’ús
de la població de Rubí. Canes va
destacar que l’Anella Verda és una

Primer aniversari de la deixalleria
Aquest mes de juny es compleix un any de la posada en marxa del servei de la Deixalleria municipal, situada al Polígon de Cova Solera. L’objectiu principal de la instal·lació és canalitzar adequadament els residus
que, per les seves característiques, no són objecte de recollida domiciliària i puguin ser reutilitzats o valoritzats, o bé necessitin un tractament específic en la seva eliminació. L’entrada d’usuaris segueix un ritme creixent i se situa durant aquest any en un valor mitjà de 900 usuaris per mes,
dels quals el 80% són particulars i la resta correspon a petites indústries i
comerços. Mensualment, es gestionen de l’ordre de 104 tones de residus,
i la seva destinació és: 49,1% reciclatge; 4,2%, tractament específic;
0,9% reutilització i 45,8%, dipòsit controlat.
Els tipus de residus que s’hi poden aportar són diversos. Des de deixalles recuperables com el vidre, paper i cartró, esporga, llaunes, oli de
cuina, plàstics, estris vells (mobles, electrodomèstics, etc.), fins a materials problemàtics com els aerosols, els medicaments, les piles, els pots de
pintura, els productes de neteja o els fluorescents. El servei de deixalleria,
totalment gratuït, funciona de dimarts a dissabte de 10 a 14 hores i de
16.30 a 20 hores, i els diumenges de 10 a 14 hores. Els dilluns i els dies
festius resta tancat.

proposta estratègica de preservació
d’espais de la Regió Metropolitana
de Barcelona, en el marc del Pla
d’Espais d’Interès Natural de la
Generalitat de Catalunya i dels
Plans Territorials Municipals.
Arran de diferents preguntes
dels assistents, també es va parlar
de la situació actual del corredor
biològic que enllaça la Serra de
Collserola amb el Parc de Sant
Llorenç de Munt i l’Obac i que
passa per la zona oest del terreny
municipal de Rubí, paratges de la
Serra de l’Oleguera, Serra de Can
Riquer, Torrent de Can Pidelaserra,
Torrent Fondo, Can Xercavins,
Can Ramoneda o Can Roig.
Va destacar l’actuació de la Diputació com a administració d’administracions i canalitzadora de les
voluntats locals en aquest tipus d’iniciatives de preservació de l’entorn natural. Tots els assistents van
coincidir en el fet que el PGO (Pla
General d’Ordenació) hauria de
concentrar l’aspecte normatiu
quant a usos del sòl, però que l’estudi exhaustiu dels valors naturals
hauria d’elaborar-se mitjançant
instruments més imaginatius i
coincidents amb la sensibilització
social i els compromisos de sosteniment i Agenda 21.

BREUS
Campanya de responsabilitat vers els
ble, amb l’orquestra Guinardó. El 9 de juliol, a les deu
animals de companyia
del matí, tindrà lloc la concentració de vehicles antics i
Rubí vol impulsar per al proper juliol una campanya
que tracti el tema de la responsabilitat vers els animals de companyia. Aquest projecte neix en consonància amb l’adhesió de la nostra ciutat al Programa
de Tinença Responsable d’Animals de Companyia.
Entre els aspectes que es volen abordar en aquesta
campanya està la necessitat de censar els animals,
segons va avançar la regidora de Sanitat, Elisenda
Sardañés.

Festa de Sant Cristòfol del 2000 a
Rubí i 1a Fira
Els Amics dels Automòbils Antics de Rubí organitzen,
de nou, la Festa de Sant Cristòfol, que tindrà lloc els
dies 8 i 9 de juliol. Enguany la novetat serà la Fira que,
per primera vegada, es durà a terme el dissabte dia 8. El
programa d’activitats de la Festa de Sant Cristòfol del
2000 a Rubí és el següent: el dissabte 8 de juliol, de les
9 del matí a les 8 del vespre, hi haurà la Fira de Sant
Cristòfol -una exposició de vehicles i mercat d’ocasióal centre de la població, és a dir, a la plaça de Catalunya,
al passeig de Francesc Macià, a la plaça de Pere Esmendia i a l’avinguda de Barcelona. De les dotze a la
una del migdia, actuarà el grup d’animació infantil
L’Arlequí i es farà un bany d’escuma a l’avinguda de
Barcelona. A tres quarts de vuit del vespre, se celebrarà
una missa en honor a Sant Cristòfol a l’Església de Sant
Pere. I a les 23 h, hi haurà ball de gala al Casino Espanyol, o bé al col·legi Pau Casals si al primer no és possi-

clàssics a l’esplanada del Castell. A la una del migdia,
tots els vehicles que vulguin participar en la benedicció
popular sortiran de l’Escardívol, es farà un lliurament
de medalles i una cercavila acompanyada d’una banda
musical. En la Festa de Sant Cristòfol del 2000, hi
col·laboren l’Ajuntament de Rubí, Rubí-Centre i el
Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Rubí.

Ràdio Rubí, finalista als premis de la
Fundació Rafael Peris
L’emissora municipal Ràdio Rubí ha quedat finalista
als premis de la Fundació Rafael Peris per a la radiodifusió cultural i social en la categoria de millor programació. D’aquesta manera, la Fundació Rafael Peris
considera que Ràdio Rubí és una de les emissores locals que més repercussió social i cultural ha tingut en la
seva programació durant l’any 2000. L’emissora municipal guanyadora es donarà a conèixer el proper 19 de
juny i rebrà un premi en metàl·lic de mig milió de pessetes. El lliurament del premi el farà el conseller de
Cultura, Jordi Vilajoana, al Museu d’Història de Catalunya. La regidora de comunicació de l’Ajuntament de
Rubí, Carme Perdices, va destacar que aquesta nominació és un reconeixement al treball realitzat per l’equip
humà de l’emissora municipal. El periodista de Catalunya Ràdio, Xavier Graset, el secretari tècnic del
col·legi de periodistes, Albert Musons, i el periodista de
COM Ràdio, Pere Mas, han format part del jurat que ha
dictaminat que Ràdio Rubí és una de les finalistes.
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RUBÍ ÉS SOLIDARI
“La reconciliación no es posible si no Guelta y Rubí formalizan
hay un reconocimiento de la verdad” su hermanamiento
Rigoberta Menchú visita el Col·legi Maristes de Rubí
JORDI GARCIA

M.L./M.V.
La premio Nobel de la Paz de
1992, la guatemalteca Rigoberta Menchú Tum, visitó Rubí
el 2 de junio y lo hizo en el
Col·legi Maristes de Rubí, como
clausura del primer curso del
Grupo Marista de Derechos
Humanos. Cerca de 500 personas, según los organizadores, se
reunieron en este centro para
escuchar las palabras de una
mujer, una indígena y una campesina premio Nobel de la Paz,
según las palabras del profesor
del centro, Xavier Garí.
Rigoberta Menchú quiso hacer llegar a los presentes en la
charla los sentimientos de su pueblo, después de los años de matanzas de los indígenas a manos
del mismo ejército guatemalteco.
Según Menchú, la dimensión del
horror vivido en su país es todavía
muy desconocida a pesar de las
fosas comunes que se han ido descubierto.
La premio
Nobel también
habló de paz y
de reconciliación en un país
en que el estado
de guerra “rompió miles de hogares” y que ha
dejado un fuerte
rastro de violencia, “no hay futuro si no pasa
por la verdad y la justicia, estos
son elementos importantes del
perdón”.
En este sentido añadió que “la
reconciliación no es posible si no
hay un reconocimiento de la verdad, ni tampoco mientras las víctimas tengamos que huir como
criminales”. Menchú habló también de la importancia de que los
familiares de las víctimas puedan
trabajar su duelo, “pero también
hay que preservar la parte viva y

Rigoberta Menchú, durante la conferencia en el Col·legi Maristes

trabajar la autoestima de la gente,
que no seamos victimizados
siempre”.
Para ello, en su país se está
haciendo un importante trabajo
en cuanto a educación en la paz,
en la participación ciudadana, la
creación de grupos juveniles,
porque, según
Rigoberta Menchú, “la paz es lo
que se hace todos los días, es la
convivencia, la
armonía, y recuperar la confianza”.
Por otra parte,
también tuvo palabras duras respecto a la actitud
de otros países, cuando hay pueblos como el guatemalteco que
también padecen hambre, ya que
no sólo ha actuado la guerra, sino
también los elementos naturales,
como sequías o huracanes, “no sé
qué es peor, si morir de torturas o
morir de hambre”. En este sentido, Menchú manifestó que “los
gobiernos siempre trabajan en
complicidad entre sí” e hizo una
referencia al tema de la detención

“No hay futuro si
no pasa por la
verdad y la
justicia”

y posterior liberación de Pinochet
en Gran Bretaña. Otra de las críticas arrojadas por la premio Nobel
es al gasto armamentístico de los
países, “con el 10% que se dedica
al mantenimiento de las armas en
el mundo, se podría aliviar la falta
de escuelas en todo el mundo”.
Aún así, Rigoberta Menchú
reconoció que en su país la pesadilla todavía no ha terminado,
“Guatemala sigue siendo un país
de horror, todavía somos muchos
los que estamos amenazados de
muerte, eso quiere decir que no
hemos desmantelado totalmente
las estructuras del terror” y pidió a
los asistentes que escribieran cartas de aliento a su país, “que es
otra forma de acompañamiento”.

MONTSE VALLS
La primera teniente de alcalde
de la ciudad hermanada de
Guelta (Sáhara), Raaba Azman
Ahmed, junto al subdelegado
del Frente Polisario en Cataluña, Abdalahe Jalil, visitó Rubí
el pasado 10 de junio, siendo recibida por la alcaldesa de Rubí,
Núria Buenaventura, acompañada de la presidenta de Rubí
Solidari, Núria Mulé y del regidor de Relaciones Ciudadanas,
Juan Montiel.
Con motivo de esta visita, tuvo lugar un acto protocolario en el
Ayuntamiento de Rubí, que consistió en un encuentro institucional entre los representantes saharauis y rubinenses para formalizar
el hermanamiento entre la población de Guelta, la cual está situada en los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf
(Algeria), y Rubí.
En primer lugar, la representante de Guelta firmó el libro de
honor de Rubí, manifestando, “en
nombre de las autoridades de
Guelta y de sus ciudadanos, nuestro sincero agradecimiento al pueblo de Rubí y a su corporación por
su solidaridad, no sólo con
Guelta, sino con el pueblo saharaui. Nos gustaría que nuestra solidaridad os llegara también el día
que pudiéramos ofreceros algo”.
A continuación, la alcaldesa
de Rubí, Núria Buenaventura, entregó una placa conmemorativa a

la representante de Guelta, con la
inscripción: “De la ciudad de
Rubí a los habitantes de Guelta”.
Núria Buenaventura afirmó
que “gracias a los ciudadanos y
ciudadanas de Rubí somos capaces de poder ser solidarios todos
juntos, gracias fundamentalmente
a Rubí Solidari”. Y añadió que
“los españoles, catalanes y, por
tanto, rubinenses deberíamos ser
aun más solidarios con el Sáhara”.
Asimismo, aprovecho este acto de
hermanamiento para denunciar la
situación en que se encuentra el
pueblo saharaui después de 25
años de exilio. Un pueblo que ha
perdido las esperanzas porque no
se cumplen los acuerdos de la
ONU. La alcaldesa recordó que
los españoles fuimos colonizadores del Sáhara y, en cambio, ahora
como Estado no estamos comprometidos con él.
La primera teniente de alcalde
de Guelta agradeció, de nuevo, la
solidaridad de Rubí y pidió que
ésta continúe hasta que los saharauis puedan ser soberanos de
ellos mismos y de sus tierras. La
representante saharaui visitó Rubí
aprovechando su asistencia a la
Conferencia de Ciudades Solidarias y Hermanadas con el Pueblo
Saharaui, que se celebró en Barcelona los días 8 y 9 de junio. En
el próximo número de LA CIUTAT informaremos extensamente
sobre este encuentro estatal de
ciudades solidarias con el pueblo
saharaui y su resolución final.
JORDI GARCIA

Lucha por los derechos humanos
Rigoberta Menchú perdió a
sus familiares más directos (padres y hermanos) a manos del
ejército de Guatemala. Antes de
los 20 años ya era una activista en
favor de la lucha indígena y, desde
su refugio en Chiapas después de
la muerte de su familia, inició un
activismo todavía más fuerte en
favor de todos los indígenas.

Raaba Azman Ahmed y Núria Buenaventura
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EL RACÓ DE LA GENT GRAN
Les 6 Hores de Petanca omplen Cova Solera
JORDI GARCÍA

JOAN MARONDA
Les 6 Hores de Petanca del Casal
de la Gent Gran de Rubí va tornar
a ser tot un èxit. Prop de 200 persones van participar el passat dijous 8 de juny en una nova edició
d’aquesta activitat que té com a
objectiu principal reunir el màxim nombre possible de casals
d’arreu de Catalunya. Un total de
19 casals catalans es van reunir a
les instal·lacions de la Unió Petanca Les Torres-Rubí, a Cova
Solera.
Les primeres partides van començar puntualment a les deu del
matí i els membres dels casals
d’avis catalans van jugar ininterrumpudament fins a les dues de la
tarda, moment que van aprofitar
per dinar. La competició va continuar de les quatre fins a les sis,
quan l’alcaldessa de Rubí, Núria

Les 6 Hores de Petanca del Casal de la Gent Gran de Rubí a Cova Solera

Buenaventura, acompanyada de
les tinent d’alcalde Carme García
Lores i la regidora Núria Oñoro,
van fer el lliurament de premis i
recordatoris per a tots els participants.

Les partides van ser molt
igualades al llarg de tota la jornada i això va obligar els organitzadors a mesurar partida per partida fins nomenar els guanyadors
finals.

OPINIÓ

Ja hem perdonat
En el diari El Punt, amb data 3/4/00, vaig tenir el goig
de llegir un petit article que deia així: “L’arquebisbe Carles insta els dos bàndols de la guerra civil a demanar-nos
perdó”.
El cuquet del subconscient no ha parat de dir-me: Per què
no et manifestes?
Aquesta raó m’ha fet decidir a fer un incís vers el petit article que insta la reconciliació entre els que lluitàrem en aquella
nefasta conflagració, ja fa més de seixanta anys.
Jo pregunto: Perdonar de què? Eminència, fa anys que ens
hem perdonat, els que estàvem front a front esperant ordres
superiors per entrar en acció i matar-nos si calia els uns als altres, fins i tot, els mateixos germans. Fa anys que aquesta reconciliació existeix, des del dia que lliuràrem les armes per
treballar junts per aixecar la nació, sobretot Catalunya.
Senyor, el convido a conviure unes hores a les trobades, anyals, d’excombatents, organitzades fa anys pels supervivents
de la lleva del 41 o del biberó, on acudeixen amics de diferents lleves i bàndols sense rancúnies, ans al contrari, es comenten les nostres odissees. Vol més perdó?
En el cementiri de la població de Camarasa fa anys que hi
ha una fossa comuna, on reposen cadàvers de soldats dels dos
exèrcits, sense mirar races ni nacionalitats, caiguts en els
combats de l’històric Merengue, posició molt discutida per la
seva estratègia, on varen caure centenars de soldats, enterrats
en precàries condicions, sense mirar qui eren ni el color que
tenien.
Gràcies a la Diputació i al Govern Civil de Lleida, han estat
recuperats tots els que ha estat possible i traslladats a la dita
fossa. En aquest lloc sagrat descansen en pau. Tant de bo que
es poguessin recuperar els milers que continuen dormint al
fons de barrancs i entre pinars, pertanyents als dos exèrcits.

Senyor arquebisbe, ha pujat alguna vegada al cim de la
punta alta de la Serra de Pàndols, qualificada... “cota 705”?
Allà fou erigit “el monument per la història”, sufragat quasi
tot amb aportacions de supervivents dels dos exèrcits. Simbolitza la igualtat per a tots els que caigueren a dita serra, la de
Cavalls i tots els fronts de Catalunya i Espanya. Fou inaugurat
i beneït el dia 9 de setembre de 1989, oficiaren l’acte cinc sacerdots supervivents de la lleva del 41 o del biberó, entre ells
mossèn Josep M. Ballarín. En aquest obelisc, hi ha gravat
amb lletra clara un significatiu poema, que es titula: Germà:
Tu que estàs enfront meu, també en trinxera, qui ets? No sé
el teu nom, ni el meu et diré. Sols sé que ets conegut per enemic. I tu, com jo, la Pau esperes.
Dormim dessota del mateix estel. I un mateix somni ens té
la vida encesa. Tots tenim una mare, una promesa i un cor ardent, als amors fidel.
Com puc sentir cap odi, si me’n priva l’encís primaveral
del maig que arriba? Potser algun jorn ens hem donat la mà. I
avui al palmell portem una arma.
Ni que enfront meu no puguis escoltar-me. T’anomeno
amb un nom: el de Germà! -Original d’Antoni Correig-.
Els responsables d’aquella lluita sols podran percebre el
perdó del totpoderós Déu.
Però els obligats mai no podrem perdonar i menys oblidar
els escarnis a què fórem sotmesos pel sol fet d’ésser els vençuts.
Han passat els anys, cada any acudeixen menys amics a les
trobades, perquè els més joves ja hem complert els vuitanta
anys, però sempre recordarem aquells amics caiguts en aquelles jornades. Juny 2000.
Un supervivent de la lleva del biberó: J.C.V.

AGENDA DE LA GENT GRAN
juny

21

Actuació del Xou del Casal
de Santpedor
Casal de la Gent Gran de Rubí, 17 h
Organitza: Casal Gent Gran Rubí

23

Revetlla de Sant Joan
Casal de la Gent Gran de Rubí, 21 h
Organitza: Casal Gent Gran Rubí

25

Sortida de la Coral Francesc Moragues i Barret a Corbins
Casal de la Gent Gran de Rubí, 9 h
Organitza: Casal Gent Gran Rubí

26, 27 i 28
I Campionat Social de Billar
Casal de la Gent Gran de Rubí
Dia 28, 17 h: lliurament de premis
Organitza: Casal Gent Gran Rubí

30

Actuació de la Coral Francesc Moragues i Barret

L’Ateneu, 18.30 h
Organitza: Casal Gent Gran Rubí

Diversos
Ball per a la 3a edat
Centre Cívic de Ca n’Oriol
Cada dissabte, 16 h
Organitza: AV de Ca n’Oriol
Ball per a la 3a edat
Centre Cívic de Can Fatjó
Cada dissabte, 17 h
Organitza: AV Can Fatjó

Agrup. Personas Mayores
Cada mes
Excursió d’un dia: dissabte
Cada diumenge
Ball, de 18 a 21 h
Cada dimarts i dijous
Assaig de ball espanyol, 10 h
Local social del carrer Navas
de Tolosa

Casal de la Gent Gran
Actuacions dels grups artístics
propis: Grup Folklòric, Ballet Show,
Coral, Teatre

Tallers: Treballs manuals, dibuix i
pintura, ganxet, puntes al coixí,
ioga i gimnàstica, català, taracea, tall
i confecció
Programes de relacions intergeneracionals
Explicació de contes a la Biblioteca
Visites d’escoles al Casal
Cada diumenge
Ball a partir de les 16.30 h
Cada mes
Excursió d’un dia

Club 60 Caixa de Terrassa
Cada mes
Excursió d’un dia i de mig dia
Conferències per a la gent gran
Cada trimestre
Cursos: punt de creu, mitja i ganxet,
pintura sobre seda i sobre roba, pintura (paisatge al natural), policromia
d’objectes de marmolina, puntes al
coixí, paper maixé, activitats aquàtiques, ioga i gimnàstica, balls de saló,
audicions comentades
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ELS NOSTRES BARRIS

Miembros de IC-V de
Catalunya se reúnen en Rubí

Castellnou-Can Mir (Sector D), un
extenso barrio en plena naturaleza
JORDI GARCÍA

MONTSE VALLS
Castellnou-Can Mir, Sector D
limita al norte con la carretera
de Martorell, al norte-este con
Can Solà, al norte-sur con el
Sector C y al sur con el Sector A
y el Sector B. En el Sector D de
Castellnou está la masÍa conocida precisamente como de Castellnou, la cual ya en el año 992
se veía en una zona elevada de
este sector.
Hace unos 35 años, los terrenos de Castellnou-Can Mir donde
actualmente se sitúa el Sector D
eran de bosque, tan sólo la masÍa
de Castellnou tenía sus tierras en
las cuales, entre otras cosas, se
sembraban espárragos, según el
presidente de la A.V. de Castellnou-Can Mir, Sector D, Francisco
Ochoa. Como en los otros sectores de la zona, en su momento, el
señor Junyent se hizo cargo de estas tierras y las parceló. Los caminos de Castellnou se empezaron a
adecuar en los años 70.
Actualmente, hay 700 parcelas en el Sector D de Castellnou,
un 75% de las cuales están edificadas. En este sector viven habitualmente unas 300 familias. El
resto tiene allí su segunda residencia.
En 1985, Castellnou se dividió en cuatro sectores (A, B, C y
D) para facilitar la relación y organización entre los vecinos. Así,
se formaron cuatro asociaciones
de vecinos. Uno de los primeros
presidentes de la Junta de la A.V.
del Sector D fue Odón Comes.
En Castellnou-Can Mir, Sector D se empezó a urbanizar en
1992, momento en el que se instalaron los servicios de suministro
de agua y luz (el primer presupuesto que se hizo preveía el soterramiento de las líneas eléctricas,
pero era un coste demasiado elevado). Respecto al agua, en algunas parcelas todavía hay un aforo,
que está a cargo de SOREA.
En la zona de la riera de Castellnou, en la que antiguamente
había una fuente, se hicieron unos

Local social y zona deportiva de Castellnou-Can Mir Sector D

pozos para suministrar agua a los
vecinos del barrio, según Francisco Ochoa.
Tanto la recogida de la basura
como el transporte urbano funcionan bien, aunque los vecinos preferían el recorrido que los dos autobuses que van a la zona hacían
antes, ya que era más cómodo, según Julio Sanz, tesorero de la A.V.
El correo, a veces, llega con
retraso, pero funciona de una
forma normalizada, según las vocales de la A.V. del Sector D.,
May Delgado y Carmen García.
En Castellnou-Can Mir, Sector D no hay ningún parque y las
zonas verdes deberían arreglarse,
según las vocales. Los vecinos
afirman que no se lleva a cabo un
seguimiento en el mantenimiento
de la zona y aseguran que hay algunas cloacas que están embozadas, las cuales no se han limpiado
desde hace dos años. También comentan que en una de las avenidas
han obligado a algunos parcelistas
a hacer un muro, mientras que en
otros lugares las tierras de las parcelas caen a la calle.
Respecto a los equipamientos,
desde 1997 disponen de un local
social que consideran demasiado
pequeño, ya que necesitarían otra
nave, que en su momento se proyectó, para realizar actividades,
según los representantes de la
A.V.
Junto al local social hay una

9

zona deportiva, con un campo de
baloncesto y unas pistas de petanca. La Junta de la A.V. de Castellnou-Can Mir, Sector D acordó
con el Ayuntamiento de Rubí que,
este año, en lugar de arreglar los
pasajes de la zona, tal como estaba previsto, se adecuara la zona
deportiva, donde hace un mes y
medio se ha colocado una alambrada, según el tesorero, Julio
Sanz.
Los vecinos del Sector D también disponen de un campo de fútbol adecuado, que está cerca de la
masÍa de Castellnou.
La Fiesta Mayor del Sector D
de Castellnou suele celebrarse en
julio. Este año se realizará los días
14, 15 y 16 de julio.
Por otra parte, las actividades
más frecuentes de los vecinos de
este barrio son la petanca y el dominó. Les gustaría llevar a cabo
más actividades: baile de sevillanas y de salón, gimnasia, aeróbic,
labores, etc., pero no es posible
por falta de espacio en el local social, según May Delgado.
Los vecinos de CastellnouCan Mir, Sector D, desde hace algún tiempo, cuentan, en su barrio,
con un supermercado, situado en
la avenida de Castellnou, donde
van a comprar los vecinos de Castellnou y otras urbanizaciones, sobre todo el domingo. En el
mismo, hay 27 plazas de aparcamiento.

M.L.
Responsables de la formación
política Iniciativa per Catalunya-Verds se reunieron en
Rubí el pasado 13 de junio para
conmemorar el primer aniversario de las pasadas elecciones
municipales.
Durante la reunión, a la que
asistieron unos 150 miembros de
esta formación política, se analizó
la situación de IC-V después de
las últimas convocatorias electorales y se hizo un análisis del trabajo que se ha de realizar de cara
a los próximos comicios municipales, donde uno de los primeros
objetivos, según el presidente de
la formación, Rafael Ribó, era
evitar la entrada masiva del PP a
los ayuntamientos. Ribó también
hizo referencia a otros aspectos
como la limitación de mandatos y
la refundación de la izquierda.

Jaume Bosch, secretario de
política municipal, puso el acento
en incrementar y mantener la presencia de IC-V en los ayuntamientos a través de la suma de
personas “que hacen políticas
progresistas”,
independientemente de si poseen el carnet del
partido o no. La alcaldesa de
Rubí, Núria Buenaventura, también tomó la palabra como anfitriona del acto y señaló como retos importantes de la formación
su consolidación y poder aportar
el bagaje histórico a lo que ha de
ser la nueva izquierda.. Por su
parte, el hasta ahora alcalde de
Sant Feliu, Francesc Baltasar, que
deja la alcaldía después de 21
años de mandato, añadió que ICV es una fuerza política que ha
demostrado una gran capacidad
de autotransformación y renovación, “no sólo en política sino
también a nivel de personas”.

Matriculación en las escuelas
municipales de Arte y Música
REDACCIÓN
Las escuelas municipales abren
el período de matriculación del
3 al 14 de julio para el curso
2000-2001.
Respecto a la oferta educativa
de la Escola d’Art i Disseny, este
centro municipal ofrece ciclos
formativos de grado medio (Serigrafía artística) y grado superior
(Diseño de interiores). En cuanto
a cursos no reglados, se dispone
de talleres libres de cerámica, dibujo y pintura, encuadernación,
escultura, tapíz y plástica para niños y jóvenes de 5 a 16 años.

Además, durante el curso se organizan diferentes seminarios.
Por lo que respecta a la Escola
Municipal de Música, se puede
cursar lenguaje musical a partir
de los 5 años. Además, hay una
amplia oferta en instrumentos
(clarinete, flauta travesera, saxofón, guitarra, batería, piano, violín, viola, violoncelo, y como novedad en este curso, el trombón).
También se podrá cursar Guitarra
para acompañamiento y actividades instrumentales como Bigband, Combo, Música de Cámara
y orquesta.

N O TA S
El Casal José Martí presenta la
Brigada Venceremos
Los miembros del Casal Catalano-Cubano José Martí de Rubí
han organizado un acto para presentar a la población el trabajo de
la Brigada “Venceremos” de Sitges. El acto está previsto para el
16 de junio a las 19 h en el Ateneu y contará con la presencia de
Cristina Farré, presidenta del Casal de Amistad con Cuba de Sitges.

Festival Fin de Curso del Centro Cultural Flor Gitana
El Escardívol acogerá el 25 de
junio, a las 19 h el Festival Fin de
Curso del Centro Cultural Flor
Gitana, que contará con los cuadros de baile Duende Andaluz,
Aromas de la Alhambra, Embrujo de Sacromonte y Bailaora
Alba Jiménez. Entre los artistas
invitados estarán Ana Sánchez,
Isabel de Córdoba y M. Carmen
de Córdoba.
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Dossier Reggae (3a parte)
REDACCIÓN
Robert Marley nace en Rhodden Hall, Jamaica, en febrero de 1945. Su infancia transcurre en un medio rural hasta que decide largarse a Kingston viviendo en
casa de su amigo Bunny Livingstone, con el que tejía
sueños para convertirse en músicos profesionales. A
los 17 años, Marley graba su primer sencillo en 1961,
y pronto organiza un grupo junto a su colega Bunny y
a un músico callejero llamado Peter Tosh. Nacen los
primeros Wailers en 1963 con el nombre de The Wailin’ Wailers, que acortan más tarde para dejarlo en The
Wailers, bajo el cual se convertirán en el grupo más
pinchado de Jamaica.
Tras una corta estancia en Estados Unidos, los
Wailers se dan de bruces
con el productor Lee Perry,
quien junta a Marley, Tosh
y Livingstone con la sección rítmica de The Upsetters, los hermanos Aston
Family Man Barrett y Carlton Barrett al bajo y la batería respectivamente. Perry
se hizo cargo a partir de entonces del grupo y les enseñó todos los trucos del
reggae y de los estudios de
grabación. Los vientos desaparecen de su música en
beneficio de un rasgeo cortante y seco de guitarra entrelazado con la línea de
bajo, instrumento que se
convierte en el estilete de
sus canciones, mientras que
el bombo de la batería
carga las tintas en el se- Bob Marley
gundo y cuarto tiempo del
compás.
Perry les hace fichar por el sello Trojan, con el que
publicaron tres álbumes (In The Beginning, Rasta Revolution y African Herbsman), hasta que en 1972
Marley crea un nuevo sello propio llamado Tuff Gong,
con el cual edita al año siguiente el álbum Catch A
Fire, la primera obra maestra del grupo. El disco encerraba un sonido totalmente nuevo, relajado, poético,
desnudo en su rotunda parquedad, como así lo atestiguan temas del calado de Stir It Up, Concrete Jungle o
Kinky Reggae.
En 1973 se edita Burnin’, otra joya con temas inolvidables como Get Up, Stand Up o I Shot The Sheriff.
El álbum llamaría la atención de Occidente y Chris
Blackwell los ficha para Island. Lo primero que hacen
es cambiar el nombre del grupo, que a partir de entonces se llamará Bob Marley & The Wailers, dejando
claro así quién ostentaba el liderazgo. Esta decisión
conllevó la salida de la banda de Peter Tosh y Bunny
Livingstone.
El siguiente paso para la consagración de Marley
como estrella pop es la edición del álbum Natty Dread
en 1974, un plástico que rezuma electricidad y rebeldía y cuenta con canciones como Rebel Music, Them
Belly Full, Lively Up Yourself o la celebérrima No

Woman No Cry. A partir de ahí fue la locura. Álbumes
como Live!, Rastaman Vibration, Exodus, Babilon by
Bus y, sobre todo, Kaya, hicieron de Bob Marley un
ídolo de masas y llevaron la música reggae a todos los
rincones de la Tierra. Tras el esperado éxito comercial,
Marley volvió en buena parte a sus raíces con álbumes
como Survival y Uprising, último trabajo publicado
en vida de Marley, que murió de cáncer en mayo de
1981.
Con su muerte, Marley se convirtió en leyenda, y
su funeral fue un acto de masas de proporciones bíblicas. Su labor en beneficio de la extensión mundial del
reggae y la filosofía rastafari resultó titánica y definitiva. Él empedró el camino por el que más tarde transitarían todos los demás.
El éxito cosechado por
Bob Marley no sólo contribuyó a dar a conocer el
reggae entre el público
blanco occidental. También “contaminó” a muchos músicos anglosajones, que de la noche a la
mañana descubrieron una
música nueva y versátil
con la que reflotar en algunos casos unas carreras en
decadencia.
En los 70’s el reggae enamora a buen número de
músicos blancos, incluyendo pesos pesados del
rock pop que a su vez contribuirán a la extensión de
los ritmos jamaicanos entre la juventud blanca. En
1971 Paul Simon graba
Mother and Child Reunion junto a varios músicos jamaicanos. Es la señal de
partida. Eric Clapton graba una versión del I Shot The
Sheriff de Bob Marley y consigue gracias a ello una
remontada espectacular de su deteriorada trayectoria
artística. Los Rolling Stones también se apuntan a la
moda e incluyen el tema de Eric Donaldson Cherry
Oh Baby en su álbum Black And Blue.
Y cada vez más músicos blancos descubrieron el
reggae. Stevie Winwood, Patti Smith, Eagles, Bryan
Ferry, Eric Burdon, Led Zeppelin... la lista se fue haciendo más y más larga. La aparición del punk rock
fue el remate en ese sentido; de inmediato hubo un flechazo entre punks y rastas y grupos como The Clash o
Ultravox incluían temas de reggae en sus álbumes de
debut mientras Johnny Rotten, cantante de Sex Pistols, admitía públicamente su adoración por la música
jamaicana. Con el advenimiento de la new wave ya
fue la hecatombe: con bandas como The Police o Fischer-Z había nacido el reggae-rock, y a partir de ahí la
inclusión de números reggae se hizo cuestión cotidiana entre los músicos blancos, incluyendo un revival
británico del viejo ska, comandado por grupos del sello 2-Tone como Madness, Specials o The Selecter. Y
así hasta ahora.
(Continuará)

BREUS
El 19è Conviesport arriba aquest cap de El proper 25 de juny se celebrarà la
setmana a Rubí
tradicional Cursa de Fons de Sant Muç
Més de 800 nens i nenes de tot Catalunya participaran
aquest cap de setmana en una nova edició del Conviesport, la tradicional estada que organitza cada any el
Club Esportiu Maristes de Rubí i que s’ha convertit en
un punt de referència per a la ciutat. Hi haurà gairebé
una vintena de clubs que aportaran 74 equips diferents,
que disputaran la competició esportiva mitjançant enfrontaments triangulars.
El Conviesport va néixer a Rubí fa 19 anys i des
d’aleshores sempre ha mantingut la mateixa filosofia:
unir esport i convivència durant tot un cap de setmana.
Per aquesta raó, un any més els joves esportistes que
vinguin d’arreu de Catalunya podran allotjar-se a les
llars dels participants rubinencs.
A diferència d’anys anteriors, el Conviesport no
tindrà la representació de cap equip de fora d’Espanya,
però en el seu cartell destaca la presència dels l’equips
de bàsquet del FC Barcelona i del Joventut de Badalona. S’espera que uns 800 nens i nenes participin en
aquesta nova edició del Conviesport, que es disputarà a
les instal·lacions del Club Esportiu Maristes.

La tradicional Cursa de Fons de Sant Muç (abans anomenada Pujada a Sant Muç) se celebrarà el proper 25
de juny a la nostra ciutat. Tot i fer-se fora del marc de la
Festa Major, la cursa mantè el mateix atractiu que en
edicions anteriors, ja que migfondistes com Josep M.
Roselló, Eva Sans, Montserrat Bergada, Mònica Pont,
Mònica Martín o Javier Cortes Huete ja han confirmat
la seva presència.
La dotzena edició de la Cursa de Fons de Sant Muç
tindrà un recorregut de deu quilòmetres amb sortida i
arribada a les renovades pistes d’atletisme de Can Rosés, on s’ubica la seu de la Unió Atlètica Rubí, organitzadora de l’acte. A dos quarts de deu del matí, hi haurà
la sortida de la cursa infantil, i a les deu s’espera el plat
fort amb la cursa de fons.
Tots aquells interessats a participar es poden inscriure fins el proper 23 de juny, i tots rebran com a recordatori una bossa d’obsequis. Per a complimentar la
inscripció s’han de dirigir a les Pistes de la Unió Atlètica Rubí, a l’avinguda de les Olimpíades, o bé enviar
la inscripció per fax al 93 588 85 32.
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SERVEIS

AGENDA
Farmàcies de torn

Te l è f o n s i a d r e c e s d ’ i n t e r è s
Adreça
Ajuntament
Ambulàncies Lafuente
Associació Pla Estratègic
Associació Pro-minusvàlids Psíquics
Ateneu
Biblioteca Popular Mestre Martí Tauler
Bombers
Urgències
Brigada Municipal d’Obres
Casal de la Gent Gran de Rubí
Castell - Museu de Rubí
Cementiri (informació)
CAP 1 Mútua de Terrassa
CAP 2 Anton de Borja
Centre de Dia de Rubí
Centre d’Orientació Sanitària (COS)
Centre Recursos Pedagògics
Complex Cultural l’Escardívol
Correus
Creu Roja
Escola d’Adults
Espai Jove Torre Bassas

Pl. Pere Aguilera, 1
C. Cerdanya, 35
Edif. Rubí + D

Estació Ferrocarrils de la Generalitat
Font del Ferro, SL
Gossera Municipal
Grun Elèctric (FECSA, ENHER)
Inst. Mun. de Medi Ambient (IMMA)
Inst. Mun. de Comunicació (IMCO)
IMPES

Rambleta Joan Miró, s/n
C. Càceres, s/n
Ctra. Terrassa, 118
C. Magallanes, 34
Pg. Francesc Macià, 65 2n 1a
C. Joaquim Blume, s/n
Rambleta Joan Miró s/n

Jutjat núm. 1
Jutjat núm. 2
Jutjat núm. 3
Jutjat núm. 4
La Sala - Teatre Municipal
Mercat Municipal
Ofic. Informació Consumidor
Ofic. de Treball de la Generalitat (OTG)
Parròquia de Sant Pere
Parròquia de Santa Maria
Piscina Municipal Coberta
Policia Local
Urgències
Policia Nacional
Urgències
Poliesportiu Can Rosés
Protecció Civil
Ràdio Rubí
Ràdio Taxi Rubí
Registre Civil
Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC)
Tel. Seguiment de Tràmits
Servei d’Orientació Jurídica
Servei Local de Català
Serveis Personals
Serveis Socials (1a acollida)
SOREA
Tanatori Municipal
Taxi (Parada)
Taxi Rubí
Taxi adaptat minusvàlids
Telèfon d’avisos de l’enllumenat públic
Telèfon d’Informació de la ciutat-010
Fora de Rubí
Telèfon Verd
Urbanisme, Obres i Serveis

C. Pere Esmendia, 15
C. Pere Esmendia, 15
C. Pere Esmendia, 15
C. Pere Esmendia, 15
C. Cervantes, 126
C. Cal Gerrer, s/n
Pl. Pere Aguilera, 1
C Bartrina, 22
Pl. Dr. Guardiet, 9
C. Joan Puig, s/n
Av. Olimpíades, s/n
Ctra. Terrassa, 118

Telèfon
93 588 70 00
93 699 58 58
93 588 26 64
93 699 51 24
93 588 74 73
93 588 72 71
93 699 80 80
085
93 588 77 88
93 588 44 87
93 588 75 74
93 588 77 55
93 586 67 00
93 588 45 55
93 697 28 82
93 588 73 73
93 588 77 03
93 699 84 53
93 699 14 02
93 588 19 75
93 588 77 04
93 588 80 00
93 586 24 04
93 699 29 35
93 588 75 75
93 699 55 05
93 588 51 03
93 699 97 11
93 588 59 60
93 581 39 00
93 581 41 30
93 588 45 51
93 588 10 16
93 588 20 98
93 588 20 88
93 588 73 72
93 588 70 33
93 588 70 32
93 699 39 42
93 699 12 05
93 699 78 58
93 588 74 75
93 588 70 92
092
93 588 76 94
091
93 588 71 72
93 588 71 12
93 588 59 60
93 699 76 12
93 697 53 63

C. Xile, 1-3
C. Joaquim Blume, s/n
Ctra. Terrassa, 118

C. Magallanes, 60
C. Castell, 35
C. Margarida Xirgu, 4
C. Prat de la Riba, 20
C. Edison, s/n
C. Pitàgores, 4
C. Nou, 28
C. Joaquim Blume, s/n
C. Joaquim Blume, s/n
C. Ulloa, 9
Ctra. Terrassa, 118
C. Terrassa, 11
C. Sabadell, 18-20

C. Terrassa, 18
Av. Olimpíades, s/n
Ctra. Terrassa, 118
C. Joaquim Blume, s/n
C. Pere Esmendia, 15
Pl. Pere Aguilera, 1

901 11 77 77
93 588 11 57
93 697 54 05
93 588 70 77
93 588 73 73
93 588 46 57
93 588 66 55

C. Pere Esmendia, 15
C. Santa Maria, 17, 2n
C. Justícia, 21
C. Justícia, 21
C. Sant Muç, 4
Ctra. Sabadell, km 13
Pl. Doctor Pearson, s/n

93 699 24 89
909 89 30 37
93 588 77 99
010
93 588 70 10
900 130 130
93 588 77 55

Pl. Pere Aguilera, 1

C. Margarida Xirgu, 4

Juny
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Calsina
Parrilla
Lorente
Prat
Hidalgo
Condal
Batallé
Serra
Farell
Picornell
Ruiz
Via
Roca
Oriol
Gibert

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Batllori
Pont
García
Calsina
Parrilla
Lorente
Prat
Hidalgo
Condal
Batallé
Serra
Farell
Picornell
Ruiz

Batallé
Pg Francesc Macià, 23. Tel. 93 699 04 30
Batllori
C. Milà i Fontanals, 3. Tel. 93 699 03 88
Calsina
Verge de Lourdes, 35. Tel. 93 699 22 81
Condal
Calderón de la Barca, 11. Tel. 93 699 87 09
Farell
C. Sant Jordi, 25. Tel. 93 699 02 91
García Royuela
C. Segòvia, 1. Tel. 93 697 49 42
Gibert
C. Torres Oriol, 4. Tel. 93 699 68 99
Hidalgo
C. Sabadell, 79. Tel. 93 697 36 40
Picornell
Pg. Les Torres, s/n. Tel. 93 699 10 72
Lorente
C. Verge de Fàtima, 7. Tel. 93 586 23 11
Oriol
C. Safir, 28. Tel. 93 699 43 98
Parrilla
C. Xercavins, 2. Tel. 93 699 13 05
Pont
C. Magí Ramentol, 7. Tel. 93 697 34 56
Prat
C. Víctor Català, local 22. 93 588 07 08
Roca
Av. Barcelona, 59. Tel. 93 699 09 53
Ruiz
Ctra. Sabadell, 95. Tel. 93 699 50 12
Serra
Pg. Francesc Macià, 86. Tel. 93 699 1343
Via
Ptge. Cronos, local 15. Tel. 93 699 13 01

El proper número de
La Ciutat sortirà el 16
de juny del 2000

Programació de Ràdio Rubí

99.7 FM

Temporada 1999-2000
DE DILLUNS A DIVENDRES
7 a 12

Els matins amb Josep Cuní
COM Ràdio

12 a 13.30 Alegra’m el dia
(Xesco Caballero) divendres
12 a 12.30 Fil directe amb l’alcaldessa
13.30 a 14 Informatiu migdia
(Dolors Sierra)
14 a 15

Informatiu COM (Joan Catà)

15 a 16

COM Diu (Jordi Duran)

16 a 17

Línia Directa (Lídia Juste)

17 a 19

Joc de Dames (Belén Tierno)
dijous
18.30 a 19 Els grups municipals opinen

19 a 20.30 Raíces del Sur (Toni Sevilla)
20.30 a 21 Informativo noche
(Joan Maronda)
21 a 22
dilluns
Temps de Joc (J. Maronda)

11

dimarts

Som Solidaris (Rubí Solidari)
Caña Cubana (Casal José
Martí)

dimecres Punt de mira-Debat
(Serveis informatius)
dijous

The Monsters (Guillem Olivé)

divendres Temps de Joc (J. Maronda)
22 a 23
dilluns
dimarts

La caixa de ritmes
(Robert Fernández)
Gabba Gabba Hey (Lito)

dimecres Luna Llena
(Cabezas/Barrera/Gilabert)
dijous

No Underground (Lito/Víctor)

CAP DE SETMANA
DISSABTE
8.30 a 9

Punto de encuentro
(Espai religiós)

9 a 9.30

L’Agenda amb J.L. Marín

9.30 a 10

Giravolt Tradicional
(Joan M. Merino)

10 a 12

50 Rubís (Sandra Corcuera)

12 a 13

L’última sessió
(J.C. García/L. Martín)

13 a 14

El vinil (Xavier Baltà)

14 a 14.30 Resum de la Setmana
(Ester Pons)
14.30 a 15 Informatiu migdia (Ester Pons)
DIUMENGE
9 a 10

Presència cristiana
(Espai religiós)

22 a 24
divendres Hitmania (Juli Pérez)

10 a 11

23 a 24

11 a 11.30 Resum de la setmana
(Ester Pons)

Connexió COM Ràdio

Ara i Sempre
(Josep Puigventós)

11.30 a 15 Rubí en joc (Joan Maronda)

juny/juliol

17

Acte cultural
Actuació del CCA Los Cabales
CCA La Alcazaba, ctra. de Terrassa,
134 2n, 22 h
Organitza: CCA La Alcazaba

18

Diada Castellera
a Sant Quirze del Vallès -Festa Majoramb els Castellers de Rubí i els
Castellers de Cerdanyola, 12 h
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze
Actuació dels quadres de ball de la
PCFA Calixto Sánchez
Festa Major de les Torres-Rubí 2000
Plaça Nova Estació, 19.30 h
Organitza: PCFA Calixto Sánchez
Sortida cultural a Manresa
del CCA La Alcazaba
Organitza: CCA La Alcazaba

torn de la visita que van fer a Rubí el 99
Organitza: Colla de Geganters de Rubí

Hora del Conte
Dies 20 i 27 de juny
a càrrec de Raquel Galeana
Biblioteca Mestre Martí Tauler, 18.30 h
Organitza: Biblioteca Mestre M. Tauler

Teatre, música i dansa
X Temporada de Teatre i Dansa
Amateur:Ariguemuca
amb el grup La Casa per la teulada
Dissabte 17 de juny, 22 h
Diumenge 18 de juny, 18.30 h
Casal Popular
Organitza: Grups Teatre i Dansa Rubí
Actuació fi de curs de l’Escola de
Dansa de l’Esbart
La Sala, Teatre Municipal
Dissabte 17, 21 h: grup grans
Diumenge 18, 12 i 19 h: petits i mitjans
Organitza: Esbart Dansaire de Rubí

Exposicions

Trobada de Penyes Barcelonistes
Pl. Doctor Guardiet
Organitza: Penya Blaugrana Ramon
Llorens
Hi col·labora: Esbart Dansaire de Rubí

Logotips corresponsals als instituts
Fins al 22 de juny, de dilluns a divendres, de 16 a 22 h i els dissabtes, de 9.30
a 14 i de 17 a 20 h
Espai Jove Torre Bassas

23

Cultura per la Pau, de la Delegació
de les Nacions Unides a Catalunya
Del 14 de juny al 6 de juliol
Biblioteca Mestre Martí Tauler

Revetlla de Sant Joan
Colla de Geganters de Rubí, vespre-nit
Els capgrossos seran cremats a la
foguera de Sant Joan
Organitza: Colla de Geganters de Rubí

24

Representació de Canigó
a càrrec de l’Esbart Dansaire de Rubí
a Sant Hilari Sacalm
Organitza: Esbart Dansaire de Rubí
Audició de sardanes
amb la Cobla Daurada
Pl. Marquès de Barberà, 19 h
Organitza: Foment de la Sardana
Festa de Sant Joan
CCA La Alcazaba, 22 h
Organitza: CCA La Alcazaba

28

Sortida de Gegants
Seguici de Festa Major i Pregó
Organitza: Colla de Geganters de Rubí

29

Sortida de Gegants
Festa Major: Ball d’Església
Organitza: Colla de Geganters de Rubí

1

VI Trobada de Gegants i Capgrossos de Rubí
Festa Major: 15 colles
L’Escardívol, a partir de les 17 h
Organitza: Colla de Geganters de Rubí

2

Diada Castellera
a Vinaròs (Castelló) -Festa Majoramb els Castellers de Rubí i els
Castellers de Ripollet, 7 h
Organitza: Ajuntament de Vinaròs
Festival d’estiu
Actuació de Los Pipos (pallassos), Loli
Ferrera i Toni Granada (cançó espanyola), Los Alberos i els grups de ball
del CCA La Alcazaba
CCA La Alcazaba, ctra. de Terrassa,
134 2n, 18.30 h
Organitza: CCA La Alcazaba

7

Sortida de Gegants a Allariz
(Ourense, Galícia)
Dies 7, 8 i 9 de juny: Festa Major i re-

Festa de Sant Cristòfol 2000
Dissabte 8 de juliol
I Fira de Sant Cristòfol
De 9 a 20 h: Exposició de vehicles amb
la participació de les primeres marques
del sector i mercat d’ocasió
Av. Barcelona, pg. Francesc Macià,
pl. Pere Esmendia i pl. Catalunya
De 12 a 13 h: Grup d’animació infantil
l’Arlequí i bany d’escuma a l’avinguda
de Barcelona
19.45 h: Missa en honor a Sant Cristòfol a l’Església de Sant Pere
23 h: Ball al Casino Espanyol o al CEIP
Pau Casals amb l’orquestra Guinardó
Diumenge 9 de juliol
10 h: Concentració de vehicles antics i
clàssics a l’esplanada del Castell
13 h: Sortida de l’Escardívol de tots els
vehicles que vulguin participar en la benedicció popular, lliurament de medalles i cercavila amb banda musical
Organitza: Amics Automòbils Antics
de Rubí
Hi col·labora: Ajuntament de Rubí,
Rubí-Centre i Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Rubí
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L’ENTREVISTA

“Volem un cap de setmana tranquil, sense presses” FETS I GENT
JORDI GARCÍA

DOLORS SIERRA
El parc de Ca n’Oriol es convertirà en un gran escenari rasta
entre el 28 i el 30 de juliol. Durant aquests tres dies se celebrarà el festival U-Zona Reggae, que en els darrers 7 anys
s’havia fet a Torelló. Joan Señé
és un dels artífexs d’aquest certàmen musical amb reconegut
prestigi estatal.
Reggae, com a sinònim de
què?
Per nosaltres és una diversió,
una festa. És un motiu d’unió, de
relació, de respecte, de moltes coses que fan que cada any tornem
amb el festival. A part de l’esperit
que representa per als rastes, per a
nosaltres és la unió d’una colla de
persones, entre 12 i 15.000, que
s’hi troben a gust i que necessitaven l’U-zona Reggae perquè la filosofia rasta estava molt marginada.
Viu i deixa viure.....
És en resum la filosofia del
festival. És l’eslògan de tota la
vida. El “viu i deixa viure” és el
respecte per les persones, per l’entorn i, en general per tot allò que
ens envolta i és viu.
També pel Parc de Ca n’Oriol, on es farà el festival?
Ens preocupa que hi hagi gent
preocupada per l’impacte mediambiental que pot causar l’Uzona Reggae en aquesta zona de
Rubí. Durant les set edicions del
festival a Torelló mai no s’ha trencat res.....només un arbret, i no sabem si vam ser nosaltres. Esperem
que aquest “Viu i deixa viure” que
abans comentàvem l’acompleixi
tothom, des de l’organització fins
als visitants.
Què es pot trobar a l’U-Zona
Reggae que no es trobi a qualsevol altre certamen que inclogui
música rasta?

El camp de la UER

PERFIL
El 24 de juliol de 1932, el
periòdic local Saba Nova feia
avinent a tota la població de
Rubí el fet d’unir esforços per a
disposar d’un camp de futbol,
ja que fins aquell moment tots
els esforços havien estat inútils.
L’Ajuntament de Rubí
també va fer alguns passos per
tal de tenir el camp i el Doctor
Guardiet, arxiprest de Rubí, es
va entrevistar amb els propietaris de Can Bertran i Can Cabanyes perquè cedissin els terrenys on construir el camp
esportiu. Així va ser, i el 27 de
novembre del mateix anys, s’inaugurava el camp de la Unió
Esportiva de Rubí.

Joan Señé
És un dels promotors del festival U-Zona Reggae, juntament
amb Joan Pons. Tots dos osonencs de naixement. Señé és
natural dels Hostalets de Balenyà i va invertir el 10 anys anteriors al festival a muntar festes particulars i privades sense
música regae però amb esperit
rasta. L’experiència que dóna
muntar festes “per a hippies”,
com ell les anomena, sumada a
l’adquirida per Pons muntant
concerts petits per la comarca,
els va fer decidir a iniciar l’aventura del reggae, que engany
arriba a Rubí.
Nosaltres tenim una filosofia
fora d’allò que es considera normal: no donem hores d’actuació,
muntem un únic escenari...El que
volem és que no hi hagi presses.
Volem un cap de setmana per passar-lo tranquil·lament, escoltant
música. Si t’agrada el que sona
t’acostes a l’escenari i si no, te’n
vas al “mercadillo”, a la perruqueria o deixes la canalla a la guarderia i fas qualsevol altra cosa. Pots
fer moltes activitats sense haver
de córrer i sense necessitat d’estar
pendent de quan toca un grup o un
altre. Els grups tenen relativament
poca importància. Només els valoren els entesos (és clar!), però el
públic en general valora més la filosofia rasta, la calma, la tranquil·litat d’anar fent, de deixar
passar l’estona i poder-se estirar
una estona a l’ombra si es pot.
...però la música també és
important. Com van les confirmacions i el procés de contractació?
A mi se’m fa molt dura la contractació dels grups perquè em sap
molt de greu dir que no. Quan parlem de grups de l’Estat, desgracia-

Restes romanes

Joan Señé, un dels promotors del Festival U-zona Reggae

dament el nombre és molt reduït.
Només hi ha entre 12 i 15 bandes
i sort que van canviant de nom i
sembla que sempre n’hi ha de noves. En aquests moments tenim
unes quantes bandes confirmades.
L’Alpha Blondie, que va ser l’estrella de la cinquena edició del
festival i que, per a mi, i per a
molta més gent, és després de
Bob Marley, un dels grans estàndards del reggae. També tindrem
els britànics Steel Pulse, el grup
jamaicà Culture, un dels clàssics
de tots els temps, i els senegalesos
Daara-j. Estem negociant amb
una trentena de grups, dels quals,
una vintena participaran a l’UZona Reggae de Rubí. També és
possible la participació d’un grup
de la ciutat. És probable que
també passi pel festival la Rita
Marley, encara que no per actuar.
En la passada edició va ser-hi present i va quedar encantada de la
festa a la qual va posar el sobrenom del ”nou Woodstock”.

La següent pregunta és:
quan i a on es poden comprar
les entrades i quin és el preu?
Les entrades es posaran a la
venda passat Sant Joan. Els punts
de venda són els habituals arreu
de l’Estat i fora. A Rubí, les entrades es vendran al Punt d’Informació Juvenil de la Torre Bassas i
a Ràdio Rubí, dos dies abans que
a la resta de punts de venda. El
preu d’aquestes entrades a Rubí
serà de 6.000 pessetes, a la resta
de punts de venda serà de 6.500 si
es compren anticipadament i
7.500 pessetes si es compren el
mateix dia del festival.
Com lliguem les noves tecnologies i el reggae, ara que estan tan de moda?
En la web www.uzonareggae.com, on es pot trobar tota la
informació relacionada amb el
festival U-Zona Reggae.

A finals del mes de setembre de 1918, es van iniciar les
excavacions d’uns terrenys de
Can Fatjó, la rasa per a la via
del tren que arriba fins a Terrassa, i van aparèixer les primeres restes romanes de ceràmica:
gerres i un sòcol.
Aquests treballs preliminars els van dur a terme Joan
Roura i el regidor de l’Ajuntament de Rubí, el mestre Josep
Vilanova i mossèn Blanc.

Els Timbres
En una ocasió, a l’aparador
de les oficines de Riegos y
Fuerzas del Ebro (FECSA), es
va instal·lar una exposició d’aparells elèctrics fabricats en els
tallers rubinencs, com ara ràdios, planxes i fogonets fets per
l’Elèctrica de Rubí, anomenada
Els Timbres.
Miquel Rufé

Festa Major
Obrir el carrer, fer
que tothom gaudeixi, es
relacioni i visqui la Festa
Major al carrer és un dels
primers objectius que s’ha marcat
l’Ajuntament a l’hora de pensar en la
Festa gran de la ciutat, segons va
anunciar l’alcaldessa, Núria Buenaventura, en la presentació de les activitats que enguany ompliran els carrers de
la ciutat des del proper 28 de juny fins al
2 de juliol. Seran prop de cinc dies on, a
més de les activitats habituals de cada
anys, els rubinencs es trobaran amb novetats respecte a edicions anteriors.
Una de les novetats importants d’enguany és el seguici de Festa Major, que
consisteix en una mena de cercavila
d’entitats, organitzada per la Colla de
Geganters, amb la col·laboració de l’Associació Cultural i Recreativa la Rubinenca, Associació de Pessebristes, Esbart Dansaire de Rubí, Escola de
Sardanes Flor de Neu, Els Castellers de
Rubí, Foment de la Sardana, Grup de
Diables de Rubí i la Xarxa. Aquest seguici sortirà a les 19 h de la Casa dels
Entremesos.
Un altre dels trets característics de la
Festa Major de Rubí és l’aposta per la
diversitat, ja que al llarg de tots els dies
de festa, els rubinencs podran tenir a l’abast tot un ventall de mostres de cultures
diferents.
El pregó anirà a càrrec de Tortell Poltrona, membre de Pallassos Sense FronLes persones són les que donen vida i dinamisme a una ciutat. I els rubinencs i
les rubinenques demostrem, sobretot durant les dates de la Festa Major, que
Rubí és una ciutat activa. Al llarg dels
dies de la festa gran, els carrers s’omplen
de ciutadans i ciutadanes, de grans i de
petits, que volen gaudir de totes les activitats preparades. La Festa Major de
Rubí és una festa que, cada cop, té més
prestigi fora del nostre terme municipal.
Molts residents d’altres
ciutats vénen per passars’ho bé a la nostra festa.
Per la seva qualitat, per la
diversitat de les seves activitats i, sobretot, per l’actitud de la gent. Festa Major vol dir retrobar-te amb
aquell amic que fa temps
que no veus, fer noves relacions o gaudir d’uns espais d’oci i de lleure distri-
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teres, en consonància amb
l’Any Internacional de la Pau.
A més de les activitats que organitza
l’Ajuntament, hi ha la participació de 58
entitats rubinenques que fan possible
que el programa de Festa Major d’enguany reculli prop de
190 activitats. A més, també
hi haurà el servei de bar que
oferiran les entitats a
l’explanada de l’Escardívol, que enguany són 27.
Precisament a l’Escardívol cada nit hi
haurà dues orquestres que amenitzaran
amb diferents músiques. En aquest sentit, segons el regidor de Cultura, Lluís
Carreño, s’ha fet un esforç per tenir en
compte els joves “ja que la segona orquestra anirà més en consonància amb
aquestes edats”.
Una altra de les novetats d’enguany
són les carpes rocieres, dos espai nous
que estaran a Pl. Pearson i a l’Antiga Estació.
També s’ha recuperat el mercat d’artesania, enguany amb una nova ubicació: la pl. de Salvador Allende ja que l’Illa peatonal l’ocuparà el Mercat
Medieval que l’any passat es va estrenar
a la nostra ciutat. Recordem que l’any
passat el mercat dels artesans no va visitar la nostra ciutat degut a desacords
amb l’administració local per la ubicació
que se’ls havia designat (a l’explanada
de l’edifici Rubí Desenvolupament).

20.30 h a la pl. de Pere Aguilera
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Dimecres

INAUGURACIÓ DE LA FESTA MAJOR
Pregó a càrrec de Tortell Poltrona

23.30 h a la pl. del Doctor Guardiet
ESPECTACLE INAUGURAL

T’estimo, ets perfecte...ja et canviaré

29
Dijous

12 h a la Illa de vianants (dies 29 i 30)
MERCAT MEDIEVAL

22.30 h a la pl. del Doctor Guardiet
buïts per tota la ciutat. Enguany són més
de 180 activitats les que podrem gaudir a
la Festa Major. Activitats que són fruit
de l’esforç de moltes entitats i associacions rubinenques que són les que, dia a
dia, treballen per fer de Rubí una ciutat
rica culturalment.
La Festa Major és l’esdeveniment de
l’any. L’espai de trobada i de relació per
excel·lència. Uns dies d’oci, d’esbarjo i
de lleure que ens han de servir per potenciar valors tan importants com la diversitat, la
tolerància, la relació personal, la solidaritat i la
pau.
Confio que gaudiu de totes
les activitats programades
i desitjo que la Festa Major, la festa de tothom, sigui tot un èxit.
Núria Buenaventura
Alcaldessa de Rubí

30

Divendres

ACTUACIÓ DE L’ESBART DANSAIRE DE RUBÍ

23 h al Camp de Futbol de Can Fatjó
CONCERT

Dusminguet i Celtas Cortos

Preu: 1.500 ptes.; 1.000 ptes. (anticipada)

18 h al pg. Pau Claris
VII TROBADA DE GEGANTS

19 h a la pl. de Pere Aguilera

1

Dissabte

DIADA CASTELLERA

Colla Vella dels Xiquets de Valls,
Bordegassos de Vilanova i Castellers de Rubí

22 h a la pl. del Doctor Guardiet
CORREFOC

Diables de la Riera i Diables de Rubí

22 h al CEIP Pau Casals
FESTIVAL ZAZOO

2

Diumenge

18 h a la Illa de vianants

II CONCURS POPULAR D’ESTÀTUES DE RUBÍ

23 h a L’Escardívol
PIROMUSICAL

FESTA MAJOR 2000

Celtas Cortos y Dusminguet,
el concierto de Fiesta Mayor
B. TIERNO / M.LOBATO
Celtas Cortos y Dusminguet
ofrecerán el concierto de
Fiesta Mayor, el próximo 30
de junio a partir de las 23h en
el campo de Futbol del Olímpic de Can Fatjó. Dusminguet
son los menos conocidos,
pero no por ello menos interesantes. Es un grupo de la
Garriga que tiene una música
ecléctica y multicultural, tocan géneros como Tex-Mex,
Cumbia, rumba, Cha-chacha, Reggae, imprimiéndole a
todo ello su sello especial.
Por otra parte, Celtas Cortos apenas necesita presentación. Llevaban dos años sin
aparecer en público y ahora
sacan un nuevo disco, Tienes
la puerta abierta, después de
4 años sin editar ningún trabajo. Tienes la puerta abierta
incorpora innovaciones musicales, sonidos electrónicos,
bases de hip-hop y esencias Celtas Cortos
latinas. De todo esto hemos
hablado con Alberto García, violinista del grupo
Celtas Cortos.
¿Qué habéis estado haciendo durante estos
dos años?
En realidad, desaparecimos del panorama pero
únicamente en el Estado español, pero había muchas
cosas que queríamos hacer, teníamos también otras
cosas empezadas en Francia que no queríamos dejar
colgadas, y luego muchas inquietudes que queríamos quitarnos de encima a nivel musical.
Podríamos decir que no teníamos un disco de
Celtas Cortos desde hacía 4 años, ¿ofreceréis una
muestra del nuevo disco durante el concierto?
De los 15 temas que tiene el disco tocaremos
unos 10, y también interpretaremos temas de discos
anteriores. Lo que intentamos es enganchar al público con esto nuevo que hemos hecho, que a nosotros ya nos tiene enganchados. De momento todo el
trabajo que hemos estado haciendo en los conciertos
parece que a la gente le ha parecido bien.
¿Podríamos decir que estamos ante unos Celtas Cortos renovados?
Pues sí, porque después de 4 años sin sacar disco,
somos 8 músicos cada uno con dos orejas, por tanto,
somos 16 orejas con su permeabilidad para escuchar
de todo, así que después de 4 años de ser un poco
más espectadores y bebedores de músicas distintas,
al final se acaba plasmando todo eso en lo que haces.
Por ejemplo, una de las cosas que más nos atraía era
todo esto de las secuencias de ritmos, de bajos programados, de alteración de sonidos... sabemos que es

un largo camino el que
hemos empezado y un
largo camino que no tenemos que dejar atrás y
en eso estamos, en
aprender y disfrutar de
ello, y de momento a
nosotros nos convence,
veremos la respuesta del
público.
Vuestras letras siguen
siendo
reivindicativas...
Hablamos un poco de
todo, aunque en esta
ocasión se ha quitado la
capa de sutileza y decimos las cosas un poco
más a la mandíbula, de
forma más directa, y eso
en cuanto a la forma,
pero en cuanto al fondo
yo creo que no ha cambiado demasiado porque
prácticamente hablamos
de las mismas cosas,
quizás con un poco más
de rabia y de intransigencia, tenemos la pataleta y la
aprovechamos, y luego, hasta donde cada uno se
quiera mojar en su vida.
¿Qué hay en Francia que trabajáis tanto por
allí?
Fundamentalmente dos cosas, primero, más dinero para lo que es cultura que aquí y mucha mejor
organización. Eso permite un circuito de salas donde
haya una programación contínua aunque sea en pueblos de 20 o 30.000 habitantes, en los que hay salas
para 1.000 personas. Por otro lado, en Francia, la capacidad de la gente para ir a conciertos de grupos
que no conoce o para escuchar músicas nuevas es
bastante más amplia, no hace falta que un grupo sea
muy conocido para que el público vaya a verlos. Y
esto son dos condiciones muy suculentas para trabajar en un sitio. La continuidad es muy importante
para cualquier artista y eso en Francia lo encuentras
más fácilmente que aquí.
Celtas Cortos siempre ha marcado a un público determinado, pero con esta incorporación
de nuevos sonidos ¿se pretende llegar ahora a un
público más amplio, más joven?
Yo creo que, desafortunadamente, las cosas no
han cambiado tanto en estos 10 o 12 últimos años, y
sigue habiendo gente afectada por las mismas cosas.
Así que si se enganchan por las letras y por lo que
nosotros contamos, pues eso es señal de que las cosas no están tan bien. Por otra parte, el que haya
gente nueva y más joven que se engancha con nuestra música es algo con lo que nos hemos encontrado
ahora y creemos que es muy positivo.
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Entitats col·laboradores:

Empreses patrocinadores:

Adanubi
Agrupación de Personas Mayores
Agrupació Rubinenca d’Escacs
Associació d’Espectadors La Claca
Associació de Botiguers Zona Mercat
Associació de Col.leccionistes de la
Música
Associació de Pessebristes
Associació de Veïns 4 Vents
Associació Casal de Ca n’Oriol
Associació Cultural del Carrer Sant
Jaume
Associació Cultural Segon Mil·leni
Associació Cultural i Recreativa La
Rubinenca
Asociación Compartir-Sed
Asociación Rociera de Rubí
Caixa d’Estalvis de Terrassa
CCA Alcazaba
CC Flor Gitana
CE L’Eixam
Centre Excursionista de Rubí
Centro Aragonés
Colla de Geganters de Rubí
Class Fitness Center
Club de Patinatge Artístic de Rubí
Club de rol PNJ nunca muere
Club del Col.leccionista
Club Frontenis Rubí
Club Natació Rubí
Club Radio Control Rubí
Col.lectiu Zazoo
Cor Unió Rubinenca
CRA Virgen de la Setefilla
Creu Roja Rubí-Sant Cugat
DESA
Diables de la Riera
Diables de Rubí
Els Castellers de Rubí
Esbart Dansaire de Rubí
Escola de Sardanes Flor de Neu
Esportiu Coplasti Rubinenc
Foment de la Sardana
GAER
Gimnàs Inedit
Grup de Col.laboradors del Museu
HCR Cent Patins
Hermandad Rociera
Hípica Xercavins
Irmandade Galega de Rubí
La Càmara - Teatre Rubí
La Cartellera
La Xarxa
Oscura Ibèrica
Peña Cultural Flamenca Andaluza
Calixto Sánchez
Quo Fitness Rubí
Rubí Centre Comercial
Societat de Caçadors de Rubí
Tri-A Rubí
Unió Petanca Les Torres-Rubí
Unión Extremeña
URR

Caixa de Terrassa
PPG
Rubí Centre Comercial
Garrido
Interesport
Intim
Cansaladeries Aluju
Motos Ciscar
Mercat Municipal
Parc Residencial J. Saltó Carreras
Vila Electrodomèstics
Talleres J. González Ibáñez
Acabats i Brodats SL
Transports públics
Fotos Jordi Bas
Alfonso Capmany
SECE
PADAS
Banc de Sabadell
SAGE
Centres d’Estudis Mumany
Sol ràpid
Ecofred
Audilent
Golf Can Sant Joan
Nuginsa
Germans Boada
Fábrica Electrotécnica JOSA
Rumago
Top Cable
Cremalleras Rubí
Lainco
Auto Suspensión Rubí
Chimigraf
Jamones El Pueblo
Galeries Rubí
Navarro y Domínguez, SL
Centre Comercial Sant Cugat
Moehs
Caixa de Catalunya
Finques Vallhonrat
VDO Automotive España SA
Sogem
Laes
Sorea
Elastogran SA
Suevia
London International Group Manufacturing SA
Frepi
Belfintex
Grup F. Sánchez SL
P.J.M. Pujades SA
Caixa de Girona
OHL
Serveis i Xarxes SA
Cobyser
Promociones Navas
ICMAN
PROURSA

I

OFICINA D’INFORMACIÓ
DE FESTA MAJOR

Informació sobre la Festa Major i sobre la nostra ciutat: agenda, entitats, equipaments, serveis, transports, inscripcions als diferents
concursos de balcons i mascotes. Servei d’Atenció al
Ciutadà (SAC) pl. de Pere Aguilera, 1, telèfon 010.
Els qui truquin de fora de Rubí han de marcar el telèfon 93 588 70 10. Horari: el dia 28 de 9h a 21h, els
dies 29, 30, 1 i 2 de 12 a 14 i de 18 a 21h.

ENTRADES
Les entrades de l’espectacle inaugural (T’estimo, ets
perfecte...ja et canviaré) pel concert (Dusminguet i
Celtas Cortos) i la sarsuela (Marina) es poden comprar anticipadament al Servei d’Atenció al Ciutadà
(SAC), pl. de Pere Aguilera, 1, de dilluns a divendres
de 9 a 18h, dissabtes de 9 a 13h i al lloc de l’actuació
dues hores abans de començar els espectacles.

E

FESTA
MAJOR
2 0 0 0

EXPOSICIONS

• Seleccionats del 3r concurs d’Art
L’andana
Del 22 de juny al 9 de juliol
Seleccionats: Mónica Hidalgo, Núria S.
Lacambra, Carles Martinet. L’antiga Estació. Dimarts a dissabte de 18 a 21h, diumenges i festius de
12 a 14 i de 18 a 21h.
• Cartells de Festa Major
Del 26 de juny al 8 de juliol, l’Ateneu Municipal
• Exposició Retalls
Escenaris, poètica i astracanades
Del 26 de juny a l’1 de juliol. El Celler, de 18 a 21 h
• Exposició de fotografia de Miquel Mas
Retrat dels meus viatges
Del 9 de juny al 2 de juliol. El Castell-Ecomuseu
Urbà. De dimarts a dissabte inclosos festius de 16 a
20h i diumenges d’11 a 14h

• Exposicions Oscura
Fotografia Estenopeica: Alguns de nosaltres
Del 13 de juny al 7 de juliol. Taller de retrat realitzat
al Casal de la Gent Gran. Deu membres del centre
vistos pels seus companys. Vestíbul del Casal de la
30 de juny: Dusminguet i Celtas Cortos
Gent Gran. De 10 a 20h de dilluns a divendres.
Preus: Venda anticipada: 1000 pessetes/ Dia del con- Org.: Oscura dins del programa d’activitats del Retrat
cert: 1500 pessetes.
de la Ciutat i el Casal de la Gent Gran.
• Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC): Pl. de Pere
Aguilera, 1. De dilluns a divendres de 9 a 18h i dissabtes de 9 a 13h. Telèfon 935887010
MENJA’T EL CASTELL
• L’Ateneu Municipal: c/ Xile, 1. De dilluns a dissabtes de 16 a 23h. Telèfon 935887473
L’àpat de Festa Major és un acte im• Torre Bassas: c/ Sabadell, 18. De dilluns a divenportant per les relacions socials entre
dres de 16 a 22h, dissabtes de 9.30 a 14.30 i de 17 a
parents i veïns. Aquesta manifestació
20h. Telèfon: 935888000
festiva té un seguit d’elements que configuren la
• SIDRAL: Av. Francesc Macià, 50. De dilluns a dis- identitat col.lectiva. Una identitat col.lectiva pròpia
sabtes de 10 a 13.30 i de 17 a 20h. Telèfon: d’un país mediterrani, en el que s’han fos grans civi936998279
litzacions: la ibèrica, la cèltica, la grega, la romana,
• Tejanoteca: Av. Francesc Macià, 24. De dilluns a la visigòtica, l’àrab i la carolíngia, filtrades després
dissabtes de 10 a 13.30h i de 17 a 20.30h. Telèfon: pel cristianisme.
935882801
Aquesta base cristiana ha impregnat la nostra cultura
• ServiCaixa de “La Caixa”
i també les nostres festes.
Menja’t el Castell enguany vol oferir un sopar de
* Les invitacions per anar a veure l’espectacle de Festa Major amb plats típics de diferents indrets
l’Esbart Dansaire de Rubí del dia 30 de juny es po- acompanyat de música en viu.
den recollir al SAC. El número d’invitacions que es Per reservar taula per als sopars del Castell truqueu a
facilitaran és de dues per persona.
partir del dia 12 de juny al tel. 93 699 05 60 de dilluns a divendres de 9 a 16 i de 21 a 23h.
El preu del sopar és de 3.000 pessetes per persona.
Inclou: degustació de tres plats, postres i beguda.
III CONCURS DE
Organitza: El Castell-Ecomuseu Urbà i Restaurant
del Gall
GUARNIMENTS DE
Col·laboren: Entitats de Cultura Tradicional i Popular, Irmandade Galega de Rubí, Centro Cultural AnBALCONS
daluz La Alcazaba i el Centro Aragonés de Rubí
Una vegada més us convidem a participar a la festa
d’una manera molt especial, que guarniu el vostre
balcó, volem que la festa surti de cada casa i que
III TROBADA POPULAR DE
trèieu la vostra imaginació al carrer
Hi pot participar tothom que tingui un balcó exterior.
MASCOTES
Els balcons hauran d’estar guarnits del dia 28 de juny
Hi poden participar tots els animals de
al 2 de juliol. El tema serà lliure i es podrà fer servir
companyia que tingueu.
qualsevol material (flors, domassos, etc.) Es valoraLa inscripció és gratuïta i es podrà formalitran els conceptes següents: creativitat i el conjunt del zar a l’oficina de Festa Major, a la pl. de Pere Aguibalcó. Per poder-hi participar s’ha de fer la inscripció lera, 1, i una hora abans en el lloc on es durà a terme el
abans del dia 23 de juny al Servei d’Atenció al Ciu- concurs. En el moment de la inscripció s’adjuntarà
tadà (SAC), pl. de Pere Aguilera,1. Es facilitarà una nom i cognom del propietari, adreça i telèfon, tipus de
relació dels balcons participants, que es podrà dema- mascota, nom de la mascota, edat i sexe (aconsellem
nar al mateix servei a partir del dia 28 de juny. El jurat dur la cartilla sanitària, quan calgui). El jurat serà forestarà format per: Victoria Muxi guanyadora del II mat per professionals del sector.
Concurs de balcons, Lluís Carreño regidor de Cultura L’ organització es reserva el dret de resoldre qualseEl jurat podrà declarar desert el concurs. El jurat eme- vol imprevist.
trà el seu veredicte el dijous dia 29 a les 13 h en els Tots els participants inscrits rebran un obsequi cedit
jardins de l’Ateneu. Es podrà participar com a balcó per diferents patrocinadors, que s’entregarà el dia del
individual o col·lectiu (Mínim 3 balcons).
concurs. Hi haurà premis pels participants.
Hi haurà els següents premis:
Individual: 1r premi: 30.000 ptes. / 2n premi: 20.000
FIRA POPULAR DEL DISC
ptes. / 3r premi: 10.000 ptes. Col·lectiu: 1r premi:
60.000 ptes. / 2n premi: 30.000 ptes. / 3r premi:
I DEL COL·LECCIONISTA
15.000 ptes.
La
fira és un acte lúdic i festiu adreçat
El jurat es reserva el dret de resoldre qualsevol imprea
tots
els públics i a totes les edats. A la
vist
fira es pot trobar material de diverses èpoques
i estils:
de vinil (singles, LP, maxis ...)
II CONCURS POPULAR D’ESTÀTUES •• Discs
Compactes (CD-single, maxi-CD, edicions limitaLes persones que vulguin participar com a jurat en el
des, versions en directe...)
I Concurs Popular d’Estàtues, s’hauran d’adreçar al
• Objectes de coleccionisme (fotos, samarretes...)
punt d’informació que trobaran a l’illa de vianants.
• Exposició de cartells de concerts dels anys 80 i 90
En el moment de la inscripció es donaran les bases del Està oberta també a la participació dels col·leccionisconcurs, i la butlleta per poder votar.
tes locals que tinguin peces per intercanviar i/o per
És necessari que la butlleta es deixi a les urnes ubica- vendre i que vulguin exposar-les en el marc d’aquesta
des al punt d’informació abans de les 21h.
fira.

PUNTS DE VENDA PEL CONCERT DE
DUSMINGUET I CELTAS CORTOS

M

C
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DIMECRES 28 DE JUNY
20.30 h
21 h
21 h
21 h
21 h
21 h
21 h
22 h
22h
22.30 h
22.30 h
23 h
24 h
24 h
1h
2h

Pregó: Tortell Poltrona
Coca i Cava
Fira Festa Major
Menja’t El Castell
Audició de sardanes: Cobla Junenívola de Sabadell
Fira d’atraccions
Carpa rociera
Caseta rociera
Festival de dansa
Concert: Dejà vú Cuidado i Clandestinos
Espectacle inaugural:
T’estimo, ets perfecte...ja et canviaré
Ball d’envelat
Al Víctor Amunt, Amunt
Ball: Sirex i Mustang
Picardies – Maite Carreras
Ball: De Noche

Pl. de Pere Aguilera
Pl. de Pere Aguilera
Pl.de Salvador Allende
El Castell Ecomuseu Urbà
Pl. de Catalunya
La Llana
Carrer de Prim
Pl.de l’Antiga Estació
Pl.de la Nova Estació
CEIP Pau Casals
Pl. del Doctor Guardiet
Pati de l’IES El Bullidor
L’Escardívol
L’Escardívol
Jardins de l’Ateneu
L’Escardívol

DIJOUS 29 DE JUNY
11 h
12 h
12 h
12.30 h
13 h
13 h
13.30 h
16 h
17 h
18 h
18 h
18 h
18 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19.15 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
20 h
20 h
20 h
20 h
20.15 h
20.30 h
21 h
22 h
22 h
22.30 h
23 h
23 h
23 h
23.30 h
24 h
24 h
24 h
1h

Taller de confecció de jocs amb material reciclable
Pl. de Doctor Pearson
Missa solemne
Església de Sant Pere
Mercat Medieval
Illa de vianants
Moguda Medieval: Cercavila
Illa de vianants
Moguda Medieval: Comèdia Medieval
Illa de vianants
Vermut Musical: Orquestra Vapor Nou-Swing
Lliurament premis III Concurs d’Environament de Balcons
Jardins de l’Ateneu
Moguda Medieval: Fakir
Illa de vianants
Partides de rol
L’Ateneu
Centre Excursionista de Rubí
V Campionat de Botifarra
La Llana
Fira d’atraccions
La Sala
Sarsuela: Marina
Activitat infantil: Fira de jocs tradicionals
Illa de vianants
Fira Festa Major
Pl.de Salvador Allende
Carpa Rociera
Carrer de Prim
Presentació butlletí
L’Ateneu
Cercavila del grup de gaites de la Irmandade Galega
Pl. de Pere Aguilera
Mercat Medieval
Illa de vianants
Illa del carrer de Montserrat
Cutrelon de Sant Pere
Audició de sardanes: Cobla Montgrins
Pl. de Pere Aguilera
Moguda Medieval: Fakir
Illa de vianants
Moguda Medieval: La festa de la cort
Pl. de Catalunya
Moguda Medieval: Cercavila
Illa de vianants
Festival de Cases Regionales
Pl. de la Nova Estació
Cercavila musical: Petit teatri
Illa de vianants
Globus Captius
Pl.de Marquès de Barberà
Ball infantil:Jaume Barri
Pl.de Pere Esmendia
Pl. de Pere Esmendia
Xocolatada infantil
Moguda Medieval: Farsa medieval
Illa de vianants
Moguda Medieval: Tallers de malabars
Illa de vianants
Concert de Festa Major
Pl.de Pere Aguilera
Menja’t el Castell
El Castell Ecomuseu Urbà
Caseta rociera
Pl. de l’Antiga Estació
Havaneres: Els pescadors de l’Escala
Pl. del Dr. Guardiet
Teatre: Exposició espectacle.Retalls
El Celler
Pl. de Catalunya
Moguda Medieval: Cia.Estampida Medieval
CEIP Pau Casals
Ball de Saló: Orquestra Montgrins
Ball d’envelat
Pati IES El Bullidor
Pl. de Catalunya
Moguda Medieval: Espectacle de foc amb fakir
Pl. de Figueras
Jazz: Djangology
Al Víctor: Amunt, Amunt
L’Escardívol
Ball: La Fania i Swing latino
L’Escardívol
Picardies Sidecar. Cia. Boni i Caroli
Jardins de l’Ateneu

DIVENDRES 30 DE JUNY
10 h
11 h
11 h
11 h
12 h
12.30 h
13 h
13 h
13.30 h
16 h
16 h
16 h
18 h
18 h
18 h
18.30 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19.15 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
20 h
20 h
20.15 h
21 h
22.30 h
22.30 h

Torneig de màgic: Encuentro / Torneig de blup-bloodbowl
L’Ateneu
XVIII Tres hores escacs infantil
Av. de Barcelona/Pg. de Francesc Macià
Pl.del Doctor Pearson
Taller de confecció de jocs amb material reciclable
Pl.de la Nova Estació
Marató d’aeròbic
Mercat Medieval
Illa de vianants
Moguda Medieval: Cercavila
Illa de vianants
Moguda Medieval: Comèdia Medieval
Illa de vianants
Vermut Musical: Coisas do Brasil
Jardins de l’Ateneu
Illa de vianants
Moguda Medieval: Fakir
Torneig de màgic: Encuentro / Torneig de blup-bloodbowl
L’Ateneu
Acció fotogràfica: Sorpresa
Illa de vianants
Concurs de QSL Internacional
L’Ateneu
Fira d’atraccions
La Llana
Festa de bicicletes guarnides
Pça. del Doctor Pearson
Fira Festa Major
Pl. de Salvador Allende
Pl. de Pere Esmendia
Planetari al carrer
Carpa rociera
Carrer de Prim
Mercat Medieval
Illa de vianants
Pl. de Figueres
Activitat infantil: L’ocell meravellós Cia Titelles Babi
III Trobada Popular de Mascotes
Pl. de Marquès de Barberà
Festival Cases Regionals
Pl. Nova Estació
Concert de sardanes i cant coral
Jardins de l’Ateneu
Moguda Medieval: Fakir
Illa de vianants
Moguda Medieval: Cercavila
Illa de vianants
Pl. de Catalunya
Moguda Medieval: La festa de la cort
Cercavila musical Los Labradores
Illa de vianants
Illa de vianants
Activitat de carrer: Paparazzi
Illa de vianants
Moguda Medieval: Farsa medieval
Activitat de carrer: Concert amb Titu Cleques
Illa de vianants
Moguda Medieval: Taller de malabars
Illa de vianants
Menja’t el Castell
El Castell Ecomuseu Urbà
Exposició-espectacle Retalls
El Celler
Actuació Esbart Dansaire de Rubí
Pl. de Dr.Guardiet

23 h
23 h
23 h
23 h
23 h
23.30 h
24 h
24 h
1h

Concert: Dusminguet i Celtas Cortos
Caseta rociera: Actuació de Guillermo Guirado
Moguda Medieval: Cia: Estampida Medieval
Cinema al carrer: Los últimos días del Edén
Concert de pop-rock: Jurassic Band
Moguda Medieval: Esp. de Foc amb fakir
Al Víctor: Amunt, Amunt
Ball: Caramband i Emporium
Picardies – Hernan Zabala

C. Futbol de Can Fatjó
Pl. de l’Antiga Estació
Pl. de Catalunya
Illa interior del c/Montserrat
Jardins de la Pl. Figueres
Pl. de Catalunya
L’Escardívol
L’Escardívol
Jardins de l’Ateneu

DISSABTE 1 DE JULIOL
8h
9h
9h
10 h
10 h
10 h
11 h
12 h

13 h
16 h
16 h
17 h
17 h
17 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18.30 h
18.30 h
18.30 h
18.45 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
20 h
20 h
20 h
20.30 h

Campionat de frontenis
Carrer de Sòria, 3
Concurs de Tir al Plat
Pedrera de Can Canyadell (al costat J.V.Foix)
Dotze hores de petanca nacional
Petanca Cova Solera
V Torneig Hoquei en línia ciutat de Rubí
Pista Francesc Calvo
Concurs QSL Internacional
L’Ateneu
El comerç al carrer
Illa de vianants
Taller de confecció de jocs amb material reciclable
Pl. del Doctor Pearson
Act. de carrer: Les tres bessones: cançons i jocs
Pg. de Francesc Macià,
Baixada de St. Joan
Vermut Musical: Orquestra Vapor Nou-Jazz
Jardins de l’Ateneu
Cursa cotxes Ràdiocontrol en pista
Parc Educació Viària (Pg.de Les Torres)
Torneig Quadrangular de Futbol Sala
Pavelló Can Roses
El comerç al carrer
Illa de vianants
II Torneig Popular d’Escacs Joan Boladeras
Pl.de Catalunya
Waterpolo femení
Piscina Can Rosés
Passeig en ponnie
Pg. de Francesc Macià
Fira d’atraccions
La Llana
Act.de carrer: Taller de maquillatge per a nens
Pl. de Catalunya
Act. de carrer: Les tes bessones. cançons i jocs
Av. de Barcelona
Act.de carrer: Trenes africanes
Av. de Barcelona
Act.de carrer: Tatuatges d’henna
Pl. de Pere Esmendia
Act.de carrer: Classes d’automaquillatge i pintura infantil Carrer de Sant Cugat
Act.de carrer: Dona’t un toc de color al cabell
Pg. de Francesc Macià
Telescopi al carrer
L’Escardívol
Fira Festa Major
Pl.de Salvador Allende
Exposició I Concurs de Dibuix
Carrer de Sant Cugat
VII Trobada de gegants. Plantada i exposició de gegants
Carrer de Pau Claris
Fira Popular del Disc
Pl. Del Doctor Pearson
Waterpolo masculí absolut
Piscina de Can Rosés
Oficis d’abans. Teixidor Medieval
Pl.de Catalunya
VII Trobada de Gegants. Passejada de gegants
Illa de vianants
Sentiment-Sentimientos
Pl. de la Nova Estació
Carpa rociera
Carrer de Prim
Lliurament de premis del I Concurs de Dibuix
Carrer de Sant Cugat
Festival de danses
Jardins de l’Ateneu
Diada Castellera. Colla de Bordegassos i Xiquets de Valls
Pl. de Pere Aguilera
VII Trobada de Gegants. Ballada de gegants
Pl. de la Nova Estació
Exhibició gimnàstica
Naus Vapor Nou
Illa de vianants
Act.de carrer: Cercavila musical àrab
Act. de carrer:Cercavila musical mexicana
Illa de vianants
Act. de carrer: Àlex Navarro
Illa de vianants
Exhibició d’hípica
Parc de Ca n’Oriol
Act. de carrer: Les tres bessones: cançons i jocs C/Sant Cugat i C/ Pintor Coello
Campionat de frontenis. Lliurament de premis
Carrer de Sòria, 3
Actuació Centres Culturals – Actuen Ana Sánchez
Pl. Del Doctor Guardiet
i Antonia Molina. Tanca l’actuació Los Marismeños

PARTICIPA A LA FESTA MAJOR AMB SEGURETAT

P

PROTECCIÓ CIVIL US
RECOMANA

• Per tal de garantir una Festa Major
més segura, els serveis d’emergència Policia Local, Policia Nacional, Bombers i
Creu Roja- disposaran d’un reforç de personal en els
serveis.
• En cas de necessitat podeu adreçar-vos a: Centre Receptor d’Alarmes- Policia Local. ctra. de Terrassa,118,
tel.092. Ajuntament, pl. de Pere Aguilera,1,tel. 93 588
70 00. Policia Nacional, c/de Terrassa, 18 tel.091.
Bombers, telèfons 93 699 80 80 i 085. Creu Roja, ctra
.de Terrassa, 118, tel. 93 588 19 75.
• Per tal de facilitar la circulació del trànsit rodat, us
demanem que, a poder ser, no utilitzeu el cotxe particular. Si no és així seguiu les indicacions de la Policia
Local, o bé els recorreguts alternatius que indiquem en
el plànol adjunt.
• En cas de qualsevol incident seguiu les instruccions
de la Policia Local.

C

CORREFOC

Sortida: Pl. del Doctor Guardiet, carrer de Sant Sebastià, carrer de Sant
Joan, carrer de Maximí Fornés, carrer
de Montserrat, carrer de Sant Pere, carrer
de la Creu, carrer de Sant Magí, carrer de Sant Josep,
carrer de Justícia i l’Escardívol.
• Consell de seguretat per als veïns
Per evitar accidents, retireu 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 tal d’evitar incidents greus a la gent i al
vostre cotxe.

NIT DE LLUNES

Pl de Catalunya
II Torneig d’Escacs. Lliurament de premis
Dotze hores de Petanca Nacional. Lliurament premis Pistes petanca Cova Solera
Menja’t el Castell
El Castell Ecomuseu Urbà
Caseta rociera
Pl. de l’Antiga Estació
Torneig Quadrangular de Futbol Sala
Lliuramenent de premis
Pavelló de Can Rosés
Pl. de la Nova Estació
XV Concurs Colles Sardanistes
22 h
Pl. del Doctor Guardiet
Correfoc
22 h
22 h
Festival Zazoo. Prof. Angel Dust (DJ) Latin
Funk Empire Sound System –Hous-Funk
Chico y chica (live) –Tecno-Pop / Feel Action (live)-Tecno-pop
Fins! (live) –pop
CEIP Pau Casals
23 h
V Torneig Hoquei en linea. Lliurament de premis
Pista Francesc Calvo
24 h
Hora bruixa – Espai esotèric
L’Ateneu
24 h
Cinema al carrer: En busca de Boby Fischer
Illa carrer de Montserrat
L’Escardívol
Ball: The Companys i Banda Talisman
24 h
Al Víctor. Amunt, Amunt
L’Escardívol
24 h
24.30 h Exposició-espectacle Retalls
El Celler
Jardins de l’Ateneu
Picardies – Godoy
1h
Pl. de Figueras
Actuació música zíngara PSI ZIVOT
1h
3.30 h Espectacle golfo. Amparo Moreno i Joan Gimeno
Pl. de la Nova Estació
6h
Xocolatada
L’Escardívol
21 h
21 h
21 h
22 h
22 h

DIUMENGE 2 DE JULIOL
9h
10 h
12.30 h
13 h
14 h
Viària
14 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18.30 h
18.30 h
18.30 h

Pedrera de Can Canyadell (costat J.V. Foix)
Concurs de Tir al Plat
Cursa de Cotxes de Ràdiocontrol en pista Parc d’Educació Viària Pg. de Les Torres
Espectacle infantil. Ball d’escuma amb Nets i polits
Pl. de la Nova Estació
Jardins de l’Ateneu
Vermut Musical. Coisas do Brasil
Cursa de cotxes Ràdiocontrol en pista / Lliurament de premis Parc d’Educació

Concurs de tir al plat. Lliurament de premis
Pedrera de Can Canyadell
Fira d’atraccions
La Llana
Caseta Rociera
Pl. de l’Antiga Estació
Pl.de Salvador Allende
Fira Festa Major
IV Festival Patinatge Artístic
Pista Francesc Calvo
II Concurs Popular d’Estàtues de Rubí
Illa de vianants
Sortida de Gitanes
Pl. de Pere Aguilera
Planetari al carrer
Pl. de Pere Esmendia
Oficis d’abans. Teixidor Medieval
Pl. de Catalunya
Festival de Verano Los Pipos (pallassos), Toni Granada
Pl. de la Nova Estació
i Loli Ferrera (cançó espanyola) i Grup Los Alberos
19 h
Carpa Rociera
Carrer de Prim
L’Escardívol
19 h
Ballada de gitanes
19 h
Exhibició de rescat
Pl. de Marquès de Barberà
19 h
Audició de sardanes:Cobla Ciutat de Cornellà
Pl. de Pere Aguilera
19 h
Exposició-espectacle Retalls
El Celler
19 h
Act. de carrer: Cercavila musical . Los Kokodrilos
Illa de vianants
19 h
Act. de carrer: Robi Santana
Illa de vianants
20 h
Actuació de l’Agrupació Musical Ciutat de Rubí
Pl. del Doctor Guardiet
21.30 h Lliurament premis II Concurs popular estàtues a Rubí Illa interior c/ Montserrat
23 h
Piromusical
L’Escardívol

Tanqueu portes, finestres i balcons. Protegiu les
obertures per impedir l’entrada de coets i de guspires que puguin causar un incendi.
Recolliu la roba estesa i plegueu els tendals perquè
no es cremin.
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 direcció inesperada en lloc de cremar-se.
Protegiu els vidres dels aparadors, portes i altres
amb cartró ondulat.
Si disposeu d’un sistema d’alarma que es pugui activar pel soroll provocat pel material pirotècnic, cal
que el reviseu després del correfoc.
• Recomanacions per als participants del correfoc
Participeu-hi amb seguretat. Informeu-vos bé per on
passarà el correfoc i seguiu les recomanacions dels
organitzadors i dels serveis d’ordre, a fi que la vostra
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’estendrien i serien més
virulentes.
Espereu la comitiva del correfoc en carrers amples i
eviteu, en la mesura que us sigui possible, les aglomeracions i els taps de gent.
No demaneu aigua als veïns, així evitareu embussos
i relliscades i també evitareu que la pólvora es mulli
i exploti en lloc de cremar-se.

L’organització aconsella no participar en el correfoc
a totes aquelles persones que no puguin complir
aquestes mesures de seguretat.
Tot el públic participant als actes del correfoc és responsable en primer i en únic terme dels accidents
que hi puguin succeir.

P

PIROMUSICAL

Músiques
Les músiques que acompanyaran els
focs seran les següents: Peergynt
(Grieg) / Star Trek (Courage) / Hymne
(Vàngelis) / Navarra (Albeniz) / Mescla: La Boda de
Luis Alonso (Chapi) / Robocop (Courage) / Mescla:
Apocalipsis Now (Wagner) / Turandot (Puccini) /
Olympic Fanfare (Arnaud) / Mescla: Can Can (Orff)
• Piromusical amb seguretat
Per tal de garantir una resposta el més ràpida possible s’instal.larà un Centre de Comandament Avançat amb un reforç format per Bombers, Creu Roja i
Policia Local. Aquest estarà situat en la zona de seguretat (en el costat de la Riera).
També hi haurà una altra zona d’atenció de la Creu
Roja en el carrer de Terrassa cantonada carrer de
Narcís Menard.
• Recomanacions per als veïns:
Retireu els vehicles de la zona de seguretat o destinada al públic.
Tanqueu portes, finestres i balcons. Protegiu les
obertures per impedir l’entrada de coets i guspires
que puguin causar un incendi.
Recolliu la roba estesa i plegueu els tendals perquè
no es cremin.
• Recomanacions per al públic.
Eviteu la utilització del cotxe particular per anar a
veure l’espectacle piromusical.
Per la vostra seguretat utilitzeu la zona destinada al
públic.
La zona on s’instal·larà el material pirotècnic serà de
pas prohibit als vianants.
Per raons de seguretat, a partir de les 22h quedarà
prohibida la circulació de vehicles i de vianants pels
següents carrers: Terrassa, Cadmo, Joaquim Blume,
Vapor i sota el pont del 25 de Setembre
En cas de qualsevol incident seguiu les instruccions
de la Policia Local i del servei d’ordre.
• Bengales
Aquest any es repartiran unes bengales al públic per
tal que participin d’una manera més directa en l’espectacle Piromusical (no encengueu les bengales
fins que no es comuniqui per megafonia).
Instruccions que cal tenir en compte a l’hora d’encendre les bengales.
Agafeu la bengala per la part del filferro i enceneula per l’altre extrem.
No la llanceu encesa.
Mantingueu-la lluny de la cara, cabells, roba i objectes personals.
Aquesta bengala ha de ser utilitzada per persones
majors de 18 anys o menors acompanyats.

Recordeu que en cas de qualsevol incident cal telefonar al Centre Receptor d’Alarmes - Policia Local,
tel.092
S’entregaran bengales a L’Escardívol el mateix dia.
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Celtas Cortos y Dusminguet,
el concierto de Fiesta Mayor
B. TIERNO / M.LOBATO
Celtas Cortos y Dusminguet
ofrecerán el concierto de
Fiesta Mayor, el próximo 30
de junio a partir de las 23h en
el campo de Futbol del Olímpic de Can Fatjó. Dusminguet
son los menos conocidos,
pero no por ello menos interesantes. Es un grupo de la
Garriga que tiene una música
ecléctica y multicultural, tocan géneros como Tex-Mex,
Cumbia, rumba, Cha-chacha, Reggae, imprimiéndole a
todo ello su sello especial.
Por otra parte, Celtas Cortos apenas necesita presentación. Llevaban dos años sin
aparecer en público y ahora
sacan un nuevo disco, Tienes
la puerta abierta, después de
4 años sin editar ningún trabajo. Tienes la puerta abierta
incorpora innovaciones musicales, sonidos electrónicos,
bases de hip-hop y esencias Celtas Cortos
latinas. De todo esto hemos
hablado con Alberto García, violinista del grupo
Celtas Cortos.
¿Qué habéis estado haciendo durante estos
dos años?
En realidad, desaparecimos del panorama pero
únicamente en el Estado español, pero había muchas
cosas que queríamos hacer, teníamos también otras
cosas empezadas en Francia que no queríamos dejar
colgadas, y luego muchas inquietudes que queríamos quitarnos de encima a nivel musical.
Podríamos decir que no teníamos un disco de
Celtas Cortos desde hacía 4 años, ¿ofreceréis una
muestra del nuevo disco durante el concierto?
De los 15 temas que tiene el disco tocaremos
unos 10, y también interpretaremos temas de discos
anteriores. Lo que intentamos es enganchar al público con esto nuevo que hemos hecho, que a nosotros ya nos tiene enganchados. De momento todo el
trabajo que hemos estado haciendo en los conciertos
parece que a la gente le ha parecido bien.
¿Podríamos decir que estamos ante unos Celtas Cortos renovados?
Pues sí, porque después de 4 años sin sacar disco,
somos 8 músicos cada uno con dos orejas, por tanto,
somos 16 orejas con su permeabilidad para escuchar
de todo, así que después de 4 años de ser un poco
más espectadores y bebedores de músicas distintas,
al final se acaba plasmando todo eso en lo que haces.
Por ejemplo, una de las cosas que más nos atraía era
todo esto de las secuencias de ritmos, de bajos programados, de alteración de sonidos... sabemos que es

un largo camino el que
hemos empezado y un
largo camino que no tenemos que dejar atrás y
en eso estamos, en
aprender y disfrutar de
ello, y de momento a
nosotros nos convence,
veremos la respuesta del
público.
Vuestras letras siguen
siendo
reivindicativas...
Hablamos un poco de
todo, aunque en esta
ocasión se ha quitado la
capa de sutileza y decimos las cosas un poco
más a la mandíbula, de
forma más directa, y eso
en cuanto a la forma,
pero en cuanto al fondo
yo creo que no ha cambiado demasiado porque
prácticamente hablamos
de las mismas cosas,
quizás con un poco más
de rabia y de intransigencia, tenemos la pataleta y la
aprovechamos, y luego, hasta donde cada uno se
quiera mojar en su vida.
¿Qué hay en Francia que trabajáis tanto por
allí?
Fundamentalmente dos cosas, primero, más dinero para lo que es cultura que aquí y mucha mejor
organización. Eso permite un circuito de salas donde
haya una programación contínua aunque sea en pueblos de 20 o 30.000 habitantes, en los que hay salas
para 1.000 personas. Por otro lado, en Francia, la capacidad de la gente para ir a conciertos de grupos
que no conoce o para escuchar músicas nuevas es
bastante más amplia, no hace falta que un grupo sea
muy conocido para que el público vaya a verlos. Y
esto son dos condiciones muy suculentas para trabajar en un sitio. La continuidad es muy importante
para cualquier artista y eso en Francia lo encuentras
más fácilmente que aquí.
Celtas Cortos siempre ha marcado a un público determinado, pero con esta incorporación
de nuevos sonidos ¿se pretende llegar ahora a un
público más amplio, más joven?
Yo creo que, desafortunadamente, las cosas no
han cambiado tanto en estos 10 o 12 últimos años, y
sigue habiendo gente afectada por las mismas cosas.
Así que si se enganchan por las letras y por lo que
nosotros contamos, pues eso es señal de que las cosas no están tan bien. Por otra parte, el que haya
gente nueva y más joven que se engancha con nuestra música es algo con lo que nos hemos encontrado
ahora y creemos que es muy positivo.
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Entitats col·laboradores:

Empreses patrocinadores:

Adanubi
Agrupación de Personas Mayores
Agrupació Rubinenca d’Escacs
Associació d’Espectadors La Claca
Associació de Botiguers Zona Mercat
Associació de Col.leccionistes de la
Música
Associació de Pessebristes
Associació de Veïns 4 Vents
Associació Casal de Ca n’Oriol
Associació Cultural del Carrer Sant
Jaume
Associació Cultural Segon Mil·leni
Associació Cultural i Recreativa La
Rubinenca
Asociación Compartir-Sed
Asociación Rociera de Rubí
Caixa d’Estalvis de Terrassa
CCA Alcazaba
CC Flor Gitana
CE L’Eixam
Centre Excursionista de Rubí
Centro Aragonés
Colla de Geganters de Rubí
Class Fitness Center
Club de Patinatge Artístic de Rubí
Club de rol PNJ nunca muere
Club del Col.leccionista
Club Frontenis Rubí
Club Natació Rubí
Club Radio Control Rubí
Col.lectiu Zazoo
Cor Unió Rubinenca
CRA Virgen de la Setefilla
Creu Roja Rubí-Sant Cugat
DESA
Diables de la Riera
Diables de Rubí
Els Castellers de Rubí
Esbart Dansaire de Rubí
Escola de Sardanes Flor de Neu
Esportiu Coplasti Rubinenc
Foment de la Sardana
GAER
Gimnàs Inedit
Grup de Col.laboradors del Museu
HCR Cent Patins
Hermandad Rociera
Hípica Xercavins
Irmandade Galega de Rubí
La Càmara - Teatre Rubí
La Cartellera
La Xarxa
Oscura Ibèrica
Peña Cultural Flamenca Andaluza
Calixto Sánchez
Quo Fitness Rubí
Rubí Centre Comercial
Societat de Caçadors de Rubí
Tri-A Rubí
Unió Petanca Les Torres-Rubí
Unión Extremeña
URR

Caixa de Terrassa
PPG
Rubí Centre Comercial
Garrido
Interesport
Intim
Cansaladeries Aluju
Motos Ciscar
Mercat Municipal
Parc Residencial J. Saltó Carreras
Vila Electrodomèstics
Talleres J. González Ibáñez
Acabats i Brodats SL
Transports públics
Fotos Jordi Bas
Alfonso Capmany
SECE
PADAS
Banc de Sabadell
SAGE
Centres d’Estudis Mumany
Sol ràpid
Ecofred
Audilent
Golf Can Sant Joan
Nuginsa
Germans Boada
Fábrica Electrotécnica JOSA
Rumago
Top Cable
Cremalleras Rubí
Lainco
Auto Suspensión Rubí
Chimigraf
Jamones El Pueblo
Galeries Rubí
Navarro y Domínguez, SL
Centre Comercial Sant Cugat
Moehs
Caixa de Catalunya
Finques Vallhonrat
VDO Automotive España SA
Sogem
Laes
Sorea
Elastogran SA
Suevia
London International Group Manufacturing SA
Frepi
Belfintex
Grup F. Sánchez SL
P.J.M. Pujades SA
Caixa de Girona
OHL
Serveis i Xarxes SA
Cobyser
Promociones Navas
ICMAN
PROURSA
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OFICINA D’INFORMACIÓ
DE FESTA MAJOR

Informació sobre la Festa Major i sobre la nostra ciutat: agenda, entitats, equipaments, serveis, transports, inscripcions als diferents
concursos de balcons i mascotes. Servei d’Atenció al
Ciutadà (SAC) pl. de Pere Aguilera, 1, telèfon 010.
Els qui truquin de fora de Rubí han de marcar el telèfon 93 588 70 10. Horari: el dia 28 de 9h a 21h, els
dies 29, 30, 1 i 2 de 12 a 14 i de 18 a 21h.

ENTRADES
Les entrades de l’espectacle inaugural (T’estimo, ets
perfecte...ja et canviaré) pel concert (Dusminguet i
Celtas Cortos) i la sarsuela (Marina) es poden comprar anticipadament al Servei d’Atenció al Ciutadà
(SAC), pl. de Pere Aguilera, 1, de dilluns a divendres
de 9 a 18h, dissabtes de 9 a 13h i al lloc de l’actuació
dues hores abans de començar els espectacles.
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FESTA
MAJOR
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EXPOSICIONS

• Seleccionats del 3r concurs d’Art
L’andana
Del 22 de juny al 9 de juliol
Seleccionats: Mónica Hidalgo, Núria S.
Lacambra, Carles Martinet. L’antiga Estació. Dimarts a dissabte de 18 a 21h, diumenges i festius de
12 a 14 i de 18 a 21h.
• Cartells de Festa Major
Del 26 de juny al 8 de juliol, l’Ateneu Municipal
• Exposició Retalls
Escenaris, poètica i astracanades
Del 26 de juny a l’1 de juliol. El Celler, de 18 a 21 h
• Exposició de fotografia de Miquel Mas
Retrat dels meus viatges
Del 9 de juny al 2 de juliol. El Castell-Ecomuseu
Urbà. De dimarts a dissabte inclosos festius de 16 a
20h i diumenges d’11 a 14h

• Exposicions Oscura
Fotografia Estenopeica: Alguns de nosaltres
Del 13 de juny al 7 de juliol. Taller de retrat realitzat
al Casal de la Gent Gran. Deu membres del centre
vistos pels seus companys. Vestíbul del Casal de la
30 de juny: Dusminguet i Celtas Cortos
Gent Gran. De 10 a 20h de dilluns a divendres.
Preus: Venda anticipada: 1000 pessetes/ Dia del con- Org.: Oscura dins del programa d’activitats del Retrat
cert: 1500 pessetes.
de la Ciutat i el Casal de la Gent Gran.
• Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC): Pl. de Pere
Aguilera, 1. De dilluns a divendres de 9 a 18h i dissabtes de 9 a 13h. Telèfon 935887010
MENJA’T EL CASTELL
• L’Ateneu Municipal: c/ Xile, 1. De dilluns a dissabtes de 16 a 23h. Telèfon 935887473
L’àpat de Festa Major és un acte im• Torre Bassas: c/ Sabadell, 18. De dilluns a divenportant per les relacions socials entre
dres de 16 a 22h, dissabtes de 9.30 a 14.30 i de 17 a
parents i veïns. Aquesta manifestació
20h. Telèfon: 935888000
festiva té un seguit d’elements que configuren la
• SIDRAL: Av. Francesc Macià, 50. De dilluns a dis- identitat col.lectiva. Una identitat col.lectiva pròpia
sabtes de 10 a 13.30 i de 17 a 20h. Telèfon: d’un país mediterrani, en el que s’han fos grans civi936998279
litzacions: la ibèrica, la cèltica, la grega, la romana,
• Tejanoteca: Av. Francesc Macià, 24. De dilluns a la visigòtica, l’àrab i la carolíngia, filtrades després
dissabtes de 10 a 13.30h i de 17 a 20.30h. Telèfon: pel cristianisme.
935882801
Aquesta base cristiana ha impregnat la nostra cultura
• ServiCaixa de “La Caixa”
i també les nostres festes.
Menja’t el Castell enguany vol oferir un sopar de
* Les invitacions per anar a veure l’espectacle de Festa Major amb plats típics de diferents indrets
l’Esbart Dansaire de Rubí del dia 30 de juny es po- acompanyat de música en viu.
den recollir al SAC. El número d’invitacions que es Per reservar taula per als sopars del Castell truqueu a
facilitaran és de dues per persona.
partir del dia 12 de juny al tel. 93 699 05 60 de dilluns a divendres de 9 a 16 i de 21 a 23h.
El preu del sopar és de 3.000 pessetes per persona.
Inclou: degustació de tres plats, postres i beguda.
III CONCURS DE
Organitza: El Castell-Ecomuseu Urbà i Restaurant
del Gall
GUARNIMENTS DE
Col·laboren: Entitats de Cultura Tradicional i Popular, Irmandade Galega de Rubí, Centro Cultural AnBALCONS
daluz La Alcazaba i el Centro Aragonés de Rubí
Una vegada més us convidem a participar a la festa
d’una manera molt especial, que guarniu el vostre
balcó, volem que la festa surti de cada casa i que
III TROBADA POPULAR DE
trèieu la vostra imaginació al carrer
Hi pot participar tothom que tingui un balcó exterior.
MASCOTES
Els balcons hauran d’estar guarnits del dia 28 de juny
Hi poden participar tots els animals de
al 2 de juliol. El tema serà lliure i es podrà fer servir
companyia que tingueu.
qualsevol material (flors, domassos, etc.) Es valoraLa inscripció és gratuïta i es podrà formalitran els conceptes següents: creativitat i el conjunt del zar a l’oficina de Festa Major, a la pl. de Pere Aguibalcó. Per poder-hi participar s’ha de fer la inscripció lera, 1, i una hora abans en el lloc on es durà a terme el
abans del dia 23 de juny al Servei d’Atenció al Ciu- concurs. En el moment de la inscripció s’adjuntarà
tadà (SAC), pl. de Pere Aguilera,1. Es facilitarà una nom i cognom del propietari, adreça i telèfon, tipus de
relació dels balcons participants, que es podrà dema- mascota, nom de la mascota, edat i sexe (aconsellem
nar al mateix servei a partir del dia 28 de juny. El jurat dur la cartilla sanitària, quan calgui). El jurat serà forestarà format per: Victoria Muxi guanyadora del II mat per professionals del sector.
Concurs de balcons, Lluís Carreño regidor de Cultura L’ organització es reserva el dret de resoldre qualseEl jurat podrà declarar desert el concurs. El jurat eme- vol imprevist.
trà el seu veredicte el dijous dia 29 a les 13 h en els Tots els participants inscrits rebran un obsequi cedit
jardins de l’Ateneu. Es podrà participar com a balcó per diferents patrocinadors, que s’entregarà el dia del
individual o col·lectiu (Mínim 3 balcons).
concurs. Hi haurà premis pels participants.
Hi haurà els següents premis:
Individual: 1r premi: 30.000 ptes. / 2n premi: 20.000
FIRA POPULAR DEL DISC
ptes. / 3r premi: 10.000 ptes. Col·lectiu: 1r premi:
60.000 ptes. / 2n premi: 30.000 ptes. / 3r premi:
I DEL COL·LECCIONISTA
15.000 ptes.
La
fira és un acte lúdic i festiu adreçat
El jurat es reserva el dret de resoldre qualsevol imprea
tots
els públics i a totes les edats. A la
vist
fira es pot trobar material de diverses èpoques
i estils:
de vinil (singles, LP, maxis ...)
II CONCURS POPULAR D’ESTÀTUES •• Discs
Compactes (CD-single, maxi-CD, edicions limitaLes persones que vulguin participar com a jurat en el
des, versions en directe...)
I Concurs Popular d’Estàtues, s’hauran d’adreçar al
• Objectes de coleccionisme (fotos, samarretes...)
punt d’informació que trobaran a l’illa de vianants.
• Exposició de cartells de concerts dels anys 80 i 90
En el moment de la inscripció es donaran les bases del Està oberta també a la participació dels col·leccionisconcurs, i la butlleta per poder votar.
tes locals que tinguin peces per intercanviar i/o per
És necessari que la butlleta es deixi a les urnes ubica- vendre i que vulguin exposar-les en el marc d’aquesta
des al punt d’informació abans de les 21h.
fira.

PUNTS DE VENDA PEL CONCERT DE
DUSMINGUET I CELTAS CORTOS

M

C

T

#

F

DIMECRES 28 DE JUNY
20.30 h
21 h
21 h
21 h
21 h
21 h
21 h
22 h
22h
22.30 h
22.30 h
23 h
24 h
24 h
1h
2h

Pregó: Tortell Poltrona
Coca i Cava
Fira Festa Major
Menja’t El Castell
Audició de sardanes: Cobla Junenívola de Sabadell
Fira d’atraccions
Carpa rociera
Caseta rociera
Festival de dansa
Concert: Dejà vú Cuidado i Clandestinos
Espectacle inaugural:
T’estimo, ets perfecte...ja et canviaré
Ball d’envelat
Al Víctor Amunt, Amunt
Ball: Sirex i Mustang
Picardies – Maite Carreras
Ball: De Noche

Pl. de Pere Aguilera
Pl. de Pere Aguilera
Pl.de Salvador Allende
El Castell Ecomuseu Urbà
Pl. de Catalunya
La Llana
Carrer de Prim
Pl.de l’Antiga Estació
Pl.de la Nova Estació
CEIP Pau Casals
Pl. del Doctor Guardiet
Pati de l’IES El Bullidor
L’Escardívol
L’Escardívol
Jardins de l’Ateneu
L’Escardívol

DIJOUS 29 DE JUNY
11 h
12 h
12 h
12.30 h
13 h
13 h
13.30 h
16 h
17 h
18 h
18 h
18 h
18 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19.15 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
20 h
20 h
20 h
20 h
20.15 h
20.30 h
21 h
22 h
22 h
22.30 h
23 h
23 h
23 h
23.30 h
24 h
24 h
24 h
1h

Taller de confecció de jocs amb material reciclable
Pl. de Doctor Pearson
Missa solemne
Església de Sant Pere
Mercat Medieval
Illa de vianants
Moguda Medieval: Cercavila
Illa de vianants
Moguda Medieval: Comèdia Medieval
Illa de vianants
Vermut Musical: Orquestra Vapor Nou-Swing
Lliurament premis III Concurs d’Environament de Balcons
Jardins de l’Ateneu
Moguda Medieval: Fakir
Illa de vianants
Partides de rol
L’Ateneu
Centre Excursionista de Rubí
V Campionat de Botifarra
La Llana
Fira d’atraccions
La Sala
Sarsuela: Marina
Activitat infantil: Fira de jocs tradicionals
Illa de vianants
Fira Festa Major
Pl.de Salvador Allende
Carpa Rociera
Carrer de Prim
Presentació butlletí
L’Ateneu
Cercavila del grup de gaites de la Irmandade Galega
Pl. de Pere Aguilera
Mercat Medieval
Illa de vianants
Illa del carrer de Montserrat
Cutrelon de Sant Pere
Audició de sardanes: Cobla Montgrins
Pl. de Pere Aguilera
Moguda Medieval: Fakir
Illa de vianants
Moguda Medieval: La festa de la cort
Pl. de Catalunya
Moguda Medieval: Cercavila
Illa de vianants
Festival de Cases Regionales
Pl. de la Nova Estació
Cercavila musical: Petit teatri
Illa de vianants
Globus Captius
Pl.de Marquès de Barberà
Ball infantil:Jaume Barri
Pl.de Pere Esmendia
Pl. de Pere Esmendia
Xocolatada infantil
Moguda Medieval: Farsa medieval
Illa de vianants
Moguda Medieval: Tallers de malabars
Illa de vianants
Concert de Festa Major
Pl.de Pere Aguilera
Menja’t el Castell
El Castell Ecomuseu Urbà
Caseta rociera
Pl. de l’Antiga Estació
Havaneres: Els pescadors de l’Escala
Pl. del Dr. Guardiet
Teatre: Exposició espectacle.Retalls
El Celler
Pl. de Catalunya
Moguda Medieval: Cia.Estampida Medieval
CEIP Pau Casals
Ball de Saló: Orquestra Montgrins
Ball d’envelat
Pati IES El Bullidor
Pl. de Catalunya
Moguda Medieval: Espectacle de foc amb fakir
Pl. de Figueras
Jazz: Djangology
Al Víctor: Amunt, Amunt
L’Escardívol
Ball: La Fania i Swing latino
L’Escardívol
Picardies Sidecar. Cia. Boni i Caroli
Jardins de l’Ateneu

DIVENDRES 30 DE JUNY
10 h
11 h
11 h
11 h
12 h
12.30 h
13 h
13 h
13.30 h
16 h
16 h
16 h
18 h
18 h
18 h
18.30 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19.15 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
20 h
20 h
20.15 h
21 h
22.30 h
22.30 h

Torneig de màgic: Encuentro / Torneig de blup-bloodbowl
L’Ateneu
XVIII Tres hores escacs infantil
Av. de Barcelona/Pg. de Francesc Macià
Pl.del Doctor Pearson
Taller de confecció de jocs amb material reciclable
Pl.de la Nova Estació
Marató d’aeròbic
Mercat Medieval
Illa de vianants
Moguda Medieval: Cercavila
Illa de vianants
Moguda Medieval: Comèdia Medieval
Illa de vianants
Vermut Musical: Coisas do Brasil
Jardins de l’Ateneu
Illa de vianants
Moguda Medieval: Fakir
Torneig de màgic: Encuentro / Torneig de blup-bloodbowl
L’Ateneu
Acció fotogràfica: Sorpresa
Illa de vianants
Concurs de QSL Internacional
L’Ateneu
Fira d’atraccions
La Llana
Festa de bicicletes guarnides
Pça. del Doctor Pearson
Fira Festa Major
Pl. de Salvador Allende
Pl. de Pere Esmendia
Planetari al carrer
Carpa rociera
Carrer de Prim
Mercat Medieval
Illa de vianants
Pl. de Figueres
Activitat infantil: L’ocell meravellós Cia Titelles Babi
III Trobada Popular de Mascotes
Pl. de Marquès de Barberà
Festival Cases Regionals
Pl. Nova Estació
Concert de sardanes i cant coral
Jardins de l’Ateneu
Moguda Medieval: Fakir
Illa de vianants
Moguda Medieval: Cercavila
Illa de vianants
Pl. de Catalunya
Moguda Medieval: La festa de la cort
Cercavila musical Los Labradores
Illa de vianants
Illa de vianants
Activitat de carrer: Paparazzi
Illa de vianants
Moguda Medieval: Farsa medieval
Activitat de carrer: Concert amb Titu Cleques
Illa de vianants
Moguda Medieval: Taller de malabars
Illa de vianants
Menja’t el Castell
El Castell Ecomuseu Urbà
Exposició-espectacle Retalls
El Celler
Actuació Esbart Dansaire de Rubí
Pl. de Dr.Guardiet

23 h
23 h
23 h
23 h
23 h
23.30 h
24 h
24 h
1h

Concert: Dusminguet i Celtas Cortos
Caseta rociera: Actuació de Guillermo Guirado
Moguda Medieval: Cia: Estampida Medieval
Cinema al carrer: Los últimos días del Edén
Concert de pop-rock: Jurassic Band
Moguda Medieval: Esp. de Foc amb fakir
Al Víctor: Amunt, Amunt
Ball: Caramband i Emporium
Picardies – Hernan Zabala

C. Futbol de Can Fatjó
Pl. de l’Antiga Estació
Pl. de Catalunya
Illa interior del c/Montserrat
Jardins de la Pl. Figueres
Pl. de Catalunya
L’Escardívol
L’Escardívol
Jardins de l’Ateneu

DISSABTE 1 DE JULIOL
8h
9h
9h
10 h
10 h
10 h
11 h
12 h

13 h
16 h
16 h
17 h
17 h
17 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18.30 h
18.30 h
18.30 h
18.45 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
20 h
20 h
20 h
20.30 h

Campionat de frontenis
Carrer de Sòria, 3
Concurs de Tir al Plat
Pedrera de Can Canyadell (al costat J.V.Foix)
Dotze hores de petanca nacional
Petanca Cova Solera
V Torneig Hoquei en línia ciutat de Rubí
Pista Francesc Calvo
Concurs QSL Internacional
L’Ateneu
El comerç al carrer
Illa de vianants
Taller de confecció de jocs amb material reciclable
Pl. del Doctor Pearson
Act. de carrer: Les tres bessones: cançons i jocs
Pg. de Francesc Macià,
Baixada de St. Joan
Vermut Musical: Orquestra Vapor Nou-Jazz
Jardins de l’Ateneu
Cursa cotxes Ràdiocontrol en pista
Parc Educació Viària (Pg.de Les Torres)
Torneig Quadrangular de Futbol Sala
Pavelló Can Roses
El comerç al carrer
Illa de vianants
II Torneig Popular d’Escacs Joan Boladeras
Pl.de Catalunya
Waterpolo femení
Piscina Can Rosés
Passeig en ponnie
Pg. de Francesc Macià
Fira d’atraccions
La Llana
Act.de carrer: Taller de maquillatge per a nens
Pl. de Catalunya
Act. de carrer: Les tes bessones. cançons i jocs
Av. de Barcelona
Act.de carrer: Trenes africanes
Av. de Barcelona
Act.de carrer: Tatuatges d’henna
Pl. de Pere Esmendia
Act.de carrer: Classes d’automaquillatge i pintura infantil Carrer de Sant Cugat
Act.de carrer: Dona’t un toc de color al cabell
Pg. de Francesc Macià
Telescopi al carrer
L’Escardívol
Fira Festa Major
Pl.de Salvador Allende
Exposició I Concurs de Dibuix
Carrer de Sant Cugat
VII Trobada de gegants. Plantada i exposició de gegants
Carrer de Pau Claris
Fira Popular del Disc
Pl. Del Doctor Pearson
Waterpolo masculí absolut
Piscina de Can Rosés
Oficis d’abans. Teixidor Medieval
Pl.de Catalunya
VII Trobada de Gegants. Passejada de gegants
Illa de vianants
Sentiment-Sentimientos
Pl. de la Nova Estació
Carpa rociera
Carrer de Prim
Lliurament de premis del I Concurs de Dibuix
Carrer de Sant Cugat
Festival de danses
Jardins de l’Ateneu
Diada Castellera. Colla de Bordegassos i Xiquets de Valls
Pl. de Pere Aguilera
VII Trobada de Gegants. Ballada de gegants
Pl. de la Nova Estació
Exhibició gimnàstica
Naus Vapor Nou
Illa de vianants
Act.de carrer: Cercavila musical àrab
Act. de carrer:Cercavila musical mexicana
Illa de vianants
Act. de carrer: Àlex Navarro
Illa de vianants
Exhibició d’hípica
Parc de Ca n’Oriol
Act. de carrer: Les tres bessones: cançons i jocs C/Sant Cugat i C/ Pintor Coello
Campionat de frontenis. Lliurament de premis
Carrer de Sòria, 3
Actuació Centres Culturals – Actuen Ana Sánchez
Pl. Del Doctor Guardiet
i Antonia Molina. Tanca l’actuació Los Marismeños

PARTICIPA A LA FESTA MAJOR AMB SEGURETAT

P

PROTECCIÓ CIVIL US
RECOMANA

• Per tal de garantir una Festa Major
més segura, els serveis d’emergència Policia Local, Policia Nacional, Bombers i
Creu Roja- disposaran d’un reforç de personal en els
serveis.
• En cas de necessitat podeu adreçar-vos a: Centre Receptor d’Alarmes- Policia Local. ctra. de Terrassa,118,
tel.092. Ajuntament, pl. de Pere Aguilera,1,tel. 93 588
70 00. Policia Nacional, c/de Terrassa, 18 tel.091.
Bombers, telèfons 93 699 80 80 i 085. Creu Roja, ctra
.de Terrassa, 118, tel. 93 588 19 75.
• Per tal de facilitar la circulació del trànsit rodat, us
demanem que, a poder ser, no utilitzeu el cotxe particular. Si no és així seguiu les indicacions de la Policia
Local, o bé els recorreguts alternatius que indiquem en
el plànol adjunt.
• En cas de qualsevol incident seguiu les instruccions
de la Policia Local.

C

CORREFOC

Sortida: Pl. del Doctor Guardiet, carrer de Sant Sebastià, carrer de Sant
Joan, carrer de Maximí Fornés, carrer
de Montserrat, carrer de Sant Pere, carrer
de la Creu, carrer de Sant Magí, carrer de Sant Josep,
carrer de Justícia i l’Escardívol.
• Consell de seguretat per als veïns
Per evitar accidents, retireu 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 tal d’evitar incidents greus a la gent i al
vostre cotxe.

NIT DE LLUNES

Pl de Catalunya
II Torneig d’Escacs. Lliurament de premis
Dotze hores de Petanca Nacional. Lliurament premis Pistes petanca Cova Solera
Menja’t el Castell
El Castell Ecomuseu Urbà
Caseta rociera
Pl. de l’Antiga Estació
Torneig Quadrangular de Futbol Sala
Lliuramenent de premis
Pavelló de Can Rosés
Pl. de la Nova Estació
XV Concurs Colles Sardanistes
22 h
Pl. del Doctor Guardiet
Correfoc
22 h
22 h
Festival Zazoo. Prof. Angel Dust (DJ) Latin
Funk Empire Sound System –Hous-Funk
Chico y chica (live) –Tecno-Pop / Feel Action (live)-Tecno-pop
Fins! (live) –pop
CEIP Pau Casals
23 h
V Torneig Hoquei en linea. Lliurament de premis
Pista Francesc Calvo
24 h
Hora bruixa – Espai esotèric
L’Ateneu
24 h
Cinema al carrer: En busca de Boby Fischer
Illa carrer de Montserrat
L’Escardívol
Ball: The Companys i Banda Talisman
24 h
Al Víctor. Amunt, Amunt
L’Escardívol
24 h
24.30 h Exposició-espectacle Retalls
El Celler
Jardins de l’Ateneu
Picardies – Godoy
1h
Pl. de Figueras
Actuació música zíngara PSI ZIVOT
1h
3.30 h Espectacle golfo. Amparo Moreno i Joan Gimeno
Pl. de la Nova Estació
6h
Xocolatada
L’Escardívol
21 h
21 h
21 h
22 h
22 h

DIUMENGE 2 DE JULIOL
9h
10 h
12.30 h
13 h
14 h
Viària
14 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18.30 h
18.30 h
18.30 h

Pedrera de Can Canyadell (costat J.V. Foix)
Concurs de Tir al Plat
Cursa de Cotxes de Ràdiocontrol en pista Parc d’Educació Viària Pg. de Les Torres
Espectacle infantil. Ball d’escuma amb Nets i polits
Pl. de la Nova Estació
Jardins de l’Ateneu
Vermut Musical. Coisas do Brasil
Cursa de cotxes Ràdiocontrol en pista / Lliurament de premis Parc d’Educació

Concurs de tir al plat. Lliurament de premis
Pedrera de Can Canyadell
Fira d’atraccions
La Llana
Caseta Rociera
Pl. de l’Antiga Estació
Pl.de Salvador Allende
Fira Festa Major
IV Festival Patinatge Artístic
Pista Francesc Calvo
II Concurs Popular d’Estàtues de Rubí
Illa de vianants
Sortida de Gitanes
Pl. de Pere Aguilera
Planetari al carrer
Pl. de Pere Esmendia
Oficis d’abans. Teixidor Medieval
Pl. de Catalunya
Festival de Verano Los Pipos (pallassos), Toni Granada
Pl. de la Nova Estació
i Loli Ferrera (cançó espanyola) i Grup Los Alberos
19 h
Carpa Rociera
Carrer de Prim
L’Escardívol
19 h
Ballada de gitanes
19 h
Exhibició de rescat
Pl. de Marquès de Barberà
19 h
Audició de sardanes:Cobla Ciutat de Cornellà
Pl. de Pere Aguilera
19 h
Exposició-espectacle Retalls
El Celler
19 h
Act. de carrer: Cercavila musical . Los Kokodrilos
Illa de vianants
19 h
Act. de carrer: Robi Santana
Illa de vianants
20 h
Actuació de l’Agrupació Musical Ciutat de Rubí
Pl. del Doctor Guardiet
21.30 h Lliurament premis II Concurs popular estàtues a Rubí Illa interior c/ Montserrat
23 h
Piromusical
L’Escardívol

Tanqueu portes, finestres i balcons. Protegiu les
obertures per impedir l’entrada de coets i de guspires que puguin causar un incendi.
Recolliu la roba estesa i plegueu els tendals perquè
no es cremin.
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 direcció inesperada en lloc de cremar-se.
Protegiu els vidres dels aparadors, portes i altres
amb cartró ondulat.
Si disposeu d’un sistema d’alarma que es pugui activar pel soroll provocat pel material pirotècnic, cal
que el reviseu després del correfoc.
• Recomanacions per als participants del correfoc
Participeu-hi amb seguretat. Informeu-vos bé per on
passarà el correfoc i seguiu les recomanacions dels
organitzadors i dels serveis d’ordre, a fi que la vostra
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’estendrien i serien més
virulentes.
Espereu la comitiva del correfoc en carrers amples i
eviteu, en la mesura que us sigui possible, les aglomeracions i els taps de gent.
No demaneu aigua als veïns, així evitareu embussos
i relliscades i també evitareu que la pólvora es mulli
i exploti en lloc de cremar-se.

L’organització aconsella no participar en el correfoc
a totes aquelles persones que no puguin complir
aquestes mesures de seguretat.
Tot el públic participant als actes del correfoc és responsable en primer i en únic terme dels accidents
que hi puguin succeir.

P

PIROMUSICAL

Músiques
Les músiques que acompanyaran els
focs seran les següents: Peergynt
(Grieg) / Star Trek (Courage) / Hymne
(Vàngelis) / Navarra (Albeniz) / Mescla: La Boda de
Luis Alonso (Chapi) / Robocop (Courage) / Mescla:
Apocalipsis Now (Wagner) / Turandot (Puccini) /
Olympic Fanfare (Arnaud) / Mescla: Can Can (Orff)
• Piromusical amb seguretat
Per tal de garantir una resposta el més ràpida possible s’instal.larà un Centre de Comandament Avançat amb un reforç format per Bombers, Creu Roja i
Policia Local. Aquest estarà situat en la zona de seguretat (en el costat de la Riera).
També hi haurà una altra zona d’atenció de la Creu
Roja en el carrer de Terrassa cantonada carrer de
Narcís Menard.
• Recomanacions per als veïns:
Retireu els vehicles de la zona de seguretat o destinada al públic.
Tanqueu portes, finestres i balcons. Protegiu les
obertures per impedir l’entrada de coets i guspires
que puguin causar un incendi.
Recolliu la roba estesa i plegueu els tendals perquè
no es cremin.
• Recomanacions per al públic.
Eviteu la utilització del cotxe particular per anar a
veure l’espectacle piromusical.
Per la vostra seguretat utilitzeu la zona destinada al
públic.
La zona on s’instal·larà el material pirotècnic serà de
pas prohibit als vianants.
Per raons de seguretat, a partir de les 22h quedarà
prohibida la circulació de vehicles i de vianants pels
següents carrers: Terrassa, Cadmo, Joaquim Blume,
Vapor i sota el pont del 25 de Setembre
En cas de qualsevol incident seguiu les instruccions
de la Policia Local i del servei d’ordre.
• Bengales
Aquest any es repartiran unes bengales al públic per
tal que participin d’una manera més directa en l’espectacle Piromusical (no encengueu les bengales
fins que no es comuniqui per megafonia).
Instruccions que cal tenir en compte a l’hora d’encendre les bengales.
Agafeu la bengala per la part del filferro i enceneula per l’altre extrem.
No la llanceu encesa.
Mantingueu-la lluny de la cara, cabells, roba i objectes personals.
Aquesta bengala ha de ser utilitzada per persones
majors de 18 anys o menors acompanyats.

Recordeu que en cas de qualsevol incident cal telefonar al Centre Receptor d’Alarmes - Policia Local,
tel.092
S’entregaran bengales a L’Escardívol el mateix dia.

