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“Que la celebración de estas fiestas supongan el comienzo de una vida mejor" 

Festa Major 2021 
Ja arriba la Festa Major del poble i la revista A Prop de Tu 
Rubí t'ho volem posar més fàcil que mai! Per aquest motiu... 
Hem creat una EDICIÓ ESPECIAL de la revista per la festa 
local! Sabem que hi ha moltes ganes de disbauxa, ja que 
l'any passat no es va poder celebrar a causa de la Covid-19, 
però tot i això, aquest any encara hem d'anar amb certes 
precaucions. 

Dins la revista trobareu tota la programació de la Festa 
Major de Rubí 2021 que us ajudarà a poder planificar-vos 
de cara als dies assenyalats.  

Esperem que l'any que ve pugui tornar la normalitat de 
sempre i poder gaudir-la encara més! 

Salut i diversió! 
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A prop de tu  no es fa responsable de l’opinió de clients i col·laboradors

www.revistaapropdetu.com

UN BON MANTENIMENT AL MILLOR PREU 

¡Dia a dia, amb molta feina i dedicació 
hem anat creixent, sense pressa, però 
amb pas ferm i sobretot gràcies a la mi-
llor publicitat que tenim, les recomanaci-
ons dels nostres milers de clients! 

Sabem el difícil que és gestionar les 
despeses tant d'una comunitat de ve-
ïns, una empresa o una casa particular 
i és per això que oferim manteniments 
a partir de 30 €/mes*. 

A més d'això, tenim la modalitat de con-
tracte a TOT RISC i volem dir exactament 
això TOT RISC SENSE SORPRESES, in-
cloent tots els recanvis del seu ascensor, 

d'aquesta manera tindran totalment 
controlat la despesa de l'ascensor per 
83 €/mes**. 

*Ascensors a 0.15m/s i muntacàrregues. 
**Tot tipus d'ascensors multimarca. 

www.elevamon.com 
Telf.: 935 88 55 11 

A Elevamon ens dediquem al món de l'ascensor i transport 
vertical, ja sigui instal·lació, manteniment o reparació. Des dels 
nostres inicis som presents en tota Catalunya, però sempre molt 
enfocats a la nostra ciutat, ¡Rubí! 

Revista A prop de tu Rubí
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Festa Major de Rubí 2021

PROGRAMACIÓ 
CRONOLÒGICA

19 h Pregó de Festa Major

Pl. Pere Aguilera

19.30 h Espai mercat del 
Castell 

Entrada lliure amb aforament li-
mitat. 

Parc del Castell

20 h Concert La Sonrisa de 
Julia & Dorian

Festival RRandom

Accés: a partir de les 19 h 

Preu de l’entrada: 20 €

Reserva d’entrades a 

https://rubi.koobin.cat

Parc del Castell

20.30 h Audició de sardanes 

Amb la Cobla Jovenívola de 
Sabadell

Hi col·labora: Foment de la Sar-
dana de Rubí

Jardins de la plaça Figueras

21 h La SoniK takes the city 
vol. III 

Aforament limitat. Requereix en-

trada prèvia a 

https://rubi.koobin.cat

Accés: a partir de les 20 h

Hi col·labora: Associació Juvenil 
Musical La SoniK

Escola Pau Casals

21.30 h Tabalada estàtica i 
raval infantil 

Activitat de foc estàtica a càrrec 
de Tronats del Tabal dels Diables 
de la Riera de Rubí.

Recomanacions per al públic as-
sistent:

• Cal seguir les recomanacions 
del personal de l’organització i 
del personal de seguretat  i pro-
tecció civil, no envaint el períme-
tre de seguretat, amb la finalitat 
que el gaudi de l’activitat sigui 
segura. 

• La roba més idònia per assistir 
a un espectacle de foc és la de 
cotó, amb mànigues i pantalons 
llargs, un barret de roba i sabates 
esportives de pell que us agafin 
fort els peus.

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

• No envaïu  l’espai on els grups 
de foc fan l’actuació, i no agafeu o 
destorbeu cap dels seus membres.

• Es recomana fer ús de protec-
tors auditius i oculars.

Aforament limitat. Requereix en-
trada prèvia a 

https://rubi.koobin.cat

Accés: a partir de les 20.30 h

Hi col·labora: Colla de Diables de 
la Riera Rubí

Escola Montessori

22 h Blas Picón & Lluís Colo-
ma Quartet 

Aforament limitat. Requereix en-
trada prèvia a 

https://rubi.koobin.cat
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Accés: a partir de les 21 h

Hi col·labora: Societat de Blues 
de Rubí

Jardins de l’Ateneu

22.30 h Raval estàtic 

Activitat de foc estàtica a càrrec 
de la Colla de Diables de la Riera 
de Rubí, Colla de Diables de Rubí 
i Colla de Diables Rubeo Diablo-
rum.

Recomanacions per al públic as-
sistent:

• Cal seguir les recomanacions 
del personal de l’organització i 
del personal de seguretat  i pro-
tecció civil, no envaint el períme-
tre de seguretat, amb la finalitat 
que el gaudi de l’activitat sigui 
segura. 

• La roba més idònia per assistir 
a un espectacle de foc és la de 
cotó, amb mànigues i pantalons 
llargs, un barret de roba i sabates 
esportives de pell que us agafin 
fort els peus.

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

• No envaïu  l’espai on els grups 
de foc fan l’actuació, i no agafeu 
o destorbeu cap dels seus mem-
bres.

• Es recomana fer ús de protec-
tors auditius i oculars.

Aforament limitat. Requereix en-
trada prèvia a 

https://rubi.koobin.cat

Accés: a partir de les 20.30 h

Hi col·labora: Colla de Diables de 
la Riera de Rubí, Colla de Diables 
de Rubí i Colla de Diables Rubeo 
Diablorum

Escola Montessori

08 h Open Internacional de 
Petanca Ciutat de Rubí

Accés amb aforament limitat.

Hi col·labora: Club Unió Petanca 
Les Torres Rubí

Estadi de petanca de Cova Solera

08 h Cursa de cotxes de ra-
diocontrol

Cursa de cotxes de radiocontrol a 
escala 1/10

Accés amb aforament limitat.

Hi col·labora: Club Radiocontrol 
Rubí

Circuit de radiocontrol de Cova 
Solera

9.30 h Milla de Festa Major 
2021 i altres curses

La Unió Atlètica Rubí adapta les 
seves tradicionals curses de Festa 
Major en diferents torns i moda-
litats:

• 09.30 h Cursa de doble 
milla (3128 metres)

• 10 h Cursa d’¼ de milla (400 
metres)

• 10.20 h Cursa de ½ milla 
(800 metres)

• 10.40 h Cursa de milla 
(1609 metres)

Més informació i inscripcions a 
www.uar.es

Hi col·labora: Unió Atlètica Rubí 
(UAR)

Estadi d’atletisme de Can Rosés

9.45 Torneig infantil d’escacs

Torneig d’escacs Blitz en moda-
litat ràpida amb cinc minuts per 
jugador per finalitzar la partida.

Places limitades. Requereix ins-
cripció prèvia a l’espai d’activitat, 
que serà a l’aire lliure.
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Hi col·labora: Associació d’Escacs 
Rubinenca

Biblioteca Municipal Mestre Mar-
tí Tauler

11 h Visita guiada al Museu 
Etnogràfic Vallhonrat

Inscripcions a través del telèfon 
935 885 449 o del correu electrò-
nic info@museuvallhonrat.com

Hi col·labora: Fundació Museu Et-
nogràfic Vallhonrat

Pl. Montserrat Roig

12.30 h Poyo Moya Trio feat 
Carla Sunday

Aforament limitat. Requereix en-
trada prèvia a 

https://rubi.koobin.cat

Accés: a partir de les 11.30 h

Hi col·labora: Societat de Blues 
de Rubí

Jardins de l’Ateneu

D’11 a 23 h Espai mercat del 
Castell 

Entrada lliure amb aforament li-
mitat. 

Parc del Castell

12.15 h Visita guiada al Mu-
seu Etnogràfic Vallhonrat

Inscripcions a través del telèfon 
935 885 449 o del correu electrò-
nic info@museuvallhonrat.com

Hi col·labora: Fundació Museu Et-
nogràfic Vallhonrat

Pl. Montserrat Roig

16 h Campionat de frontenis 
per parelles a l’aire lliure

Places limitades. Requereix ins-
cripció prèvia a l’espai d’activitat, 
que serà a l’aire lliure.

Hi col·labora: Club Frontenis Rubí

Pista de frontenis de Ca n’Oriol

17.15 h Exhibició gimnàstica

Exhibició de gimnàstica femeni-
na i masculina, que es realitzarà 
en dos torns 

• 1r torn: 17.15 h

• 2n torn: 19.30 h

Aforament limitat.

Hi col·labora: Gimnàs Artístic Es-
portiu Rubí (GAER)

Pavelló de Can Rosés

18 h Casal Xou de la Gent 
Gran 

Espectacle musical

Aforament limitat. Requereix en-
trada prèvia a 

https://rubi.koobin.cat

Accés: a partir de les 17 h

Hi col·labora: Associació de Gent 
Gran de Rubí

Teatre Municipal La Sala

18 h Stolpersteine, la història 
dels deportats rubinencs als 
camps de concentració nazi

Visita guiada per les llambordes 
que reten homenatge als onze 
rubinencs que es van exiliar a 
França després de la Guerra Civil

Durada aproximada: 2 hores

Places limitades. Requereix ins-
cripció prèvia a través del correu 
info@rubiguiem.com 

Punt de trobada: Pl. Pere Aguilera

19.30 h Oscar Sanjuan i Mag 
Esparragow  a l’ARTBORETUM

L’Arborètum del Parc del Castell 
pren vida per Festa Major amb 
un espai de farcit de color, moda, 
cultura, disseny i una zona habili-
tada amb foodtrucks per gaudir 
d’aquest espai únic a la ciutat.

Durant aquesta tarda us podeu 
trobar amb l’il·lusionista Òscar 
Sanjuan i el Mag Esarragow, que 
desafiaran la vostra lògica amb 
trucs de màgia i d’il·lusionisme 
amb grans dosis d’humor.

Entrada lliure amb aforament li-
mitat. 

Parc del Castell
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20 h Nit de revival amb Los 
Sírex & Abba, The New Expe-
rience

Festival RRandom

Aforament limitat. Requereix 
entrada prèvia a https://rubi.ko-
obin.cat

Accés: a partir de les 19 h

Escola Pau Casals

20 h Hija de la Luna & Ver-
sión Imposible

Festival RRandom

Aforament limitat. Requereix en-
trada prèvia a 

https://rubi.koobin.cat

Accés: a partir de les 19 h

Parc del Castell

21 h 35è Concurs de Colles 
Sardanistes de Rubí 

Prova del campionat territorial 
de comarques barcelonines a to-
tes les categories.

Aforament limitat. 

Accés: a partir de les 20 h

Hi col·labora: Escola de Sardanes 
Flor de Neu

Escola Montessori

22 h Barcelona Jazz Septet 

XX Jornades de Jazz Rubí

Aforament limitat. Requereix en-
trada prèvia a 

https://rubi.koobin.cat

Accés: a partir de les 21 h

Hi col·labora: Associació Jazz 
Rubí

Jardins de l’Ateneu

22.30 h Kasumay, de Cia. Circ 
LOS 
Cicle de Circ i Dansa Contem-
porània
A càrrec de Cia. Circ LOS

Aforament limitat. Requereix en-
trada prèvia a 

https://rubi.koobin.cat

Accés: a partir de les 21.30 h

El Celler

Torneig de pàdel de Festa 
Major

Aforament limitat.

Hi col·labora: Club Sportenis Rubí

Club Sportenis Rubí

Falta concretar hora inici encara i 
també format d’inscripció 

08 h Cursa de cotxes de ra-
diocontrol

Cursa de cotxes de radiocontrol a 
escala 1/10

Accés amb aforament limitat.

Hi col·labora: Club Radiocontrol 
Rubí

Circuit de radiocontrol de Cova 
Solera

9.45h. Torneig infantil d’es-
cacs

Torneig d’escacs Blitz en moda-
litat ràpida amb cinc minuts per 
jugador per finalitzar la partida.

Places limitades. Requereix ins-
cripció prèvia a l’espai d’activitat, 
que serà a l’aire lliure.

Hi col·labora: Associació d’Escacs 
Rubinenca

Biblioteca Municipal Mestre Mar-
tí Tauler
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10 h Torneig de bàsquet 3x3 
dels jugadors i jugadores del 
CEB Sant Jordi

Hi col·labora: CEB Sant Jordi

Pista poliesportiva del Parc de la 
Pau i de la Natura

12 h Les tovalloletes no des-
apareixen per art de màgia

Espectacle recomanat per a famí-
lies amb infants.

Aforament limitat. Requereix en-
trada prèvia a 

https://rubi.koobin.cat

Accés: a partir de les 11 h

Hi col·labora: AGBAR

Teatre Municipal La Sala

12.30 h Marian Barahona 
Quartet 

XX Jornades de Jazz de Rubí

Aforament limitat. Requereix en-
trada prèvia a 

https://rubi.koobin.cat

Accés: a partir de les 11.30 h

Hi col·labora: Associació Jazz 
Rubí 

Jardins de l’Ateneu

De 12 a 23 h Espai ARTBORE-
TUM 

L’Arborètum del Parc del Castell 
pren vida per Festa Major Entra-
da lliure amb aforament limitat. 

Parc del Castell

16 h Torneig d’escacs de par-
tides ràpides per a tothom

Torneig d’escacs Blitz en moda-
litat ràpida amb cinc minuts per 
jugador per finalitzar la partida.

Places limitades. Requereix ins-
cripció prèvia a l’espai d’activitat, 
que serà a l’aire lliure.

Hi col·labora: Associació d’Escacs 
Rubinenca

Biblioteca Municipal Mestre Mar-
tí Tauler

18 h El modernisme a Rubí 

Visita guiada pel patrimoni mo-
dernista rubinenc de principis 
del segle XX

Durada aproximada: 2 hores

Requereix inscripció prèvia a tra-
vés del correu info@rubiguiem.
com 

Punt de trobada: Espai Expositiu 
Antiga Estació

18.30 h Mostra de dansa del 
ventre

Aforament limitat. Requereix en-
trada prèvia a

 https://rubi.koobin.cat

Accés: a partir de les 17.30 h

Hi col·labora: AAVV Districte 5 El 
Portal

Escola Montessori

19 h Rubi Jove Expressa! 

Artistes de diferents col·lectius 
joves de la ciutat mostren el seu 
talent creatiu que treballen al 
llarg de l’any a l’Espai Jove Torre 
Basses i a les diferents activitats 
del programa Rubí Jove als Barris!

A més, a les 20 h es durà a terme 
l’actuació de Grandma’s funky 
dust

Aforament limitat. Requereix en-
trada prèvia a 

https://rubi.koobin.cat

Accés: a partir de les 18 h

Escola Pau Casals

Espai mercat del Castell 
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Entrada lliure amb aforament li-
mitat. 

Parc del Castell

Falta concretar hora inici encara 
i espectacle

20 h Concert líric

Amb la Cobla La Principal de 
La Bisbal

Aforament limitat. Requereix en-
trada prèvia a 

https://rubi.koobin.cat

Accés: a partir de les 19 h

Hi col·labora: Foment de la Sar-
dana de Rubí

Teatre Municipal La Sala

20 h Mostra de músiques i dan-
ses tradicionals gallegues

Aforament limitat. Requereix en-
trada prèvia a 

https://rubi.koobin.cat

Accés: a partir de les 19 h

Hi col·labora: Irmandade Galega 
de Rubí

Escola Montessori

21 h Concert de Funambulista

Festival RRandom

Preu de l’entrada: 15 €

Reserva d’entrades a 

https://rubi.koobin.cat

Parc del Castell

22 h Envelat a la fresca

Aforament limitat. Requereix en-
trada prèvia a 

https://rubi.koobin.cat

Accés: a partir de les 21 h

Hi col·labora: Obrador Coral de 
Rubí

Jardins de l’Ateneu 

22.30 h JazzWoman 

Aforament limitat. Requereix en-
trada prèvia a 

https://rubi.koobin.cat

Accés: a partir de les 21.30 h

 Escola Pau Casals

22.30 h Acrometria, de Cia. 
PsiRC 

Cicle de Circ i Dansa Contempo-
rània

A càrrec de Cia. PSiRC

Aforament limitat. Requereix 
entrada prèvia a https://rubi.ko-
obin.cat

Accés: a partir de les 21.30 h

El Celler
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12.30 h CBP Quartet

XX Jornades de Jazz de Rubí

Aforament limitat. Requereix entrada prèvia a 
https://rubi.koobin.cat

Accés: a partir de les 11.30 h

Hi col·labora: Associació Jazz Rubí 

Jardins de l’Ateneu

18 h Petits grans arquitectes

Activitat recomanada per a famílies amb infants a 
partir de 6 anys.

Reserva d’entrades a través del telèfon 936 998 
453 o del correu electrònic b.rubi.mmt@diba.cat

Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler

18 h Stolpersteine, la història dels depor-
tats rubinencs als camps de concentració 
nazi

Visita guiada per les llambordes que reten home-
natge als onze rubinencs que es van exiliar a Fran-
ça després de la Guerra Civil.

Durada aproximada: 2 hores

Places limitades. Requereix inscripció prèvia a tra-
vés del correu info@rubiguiem.com 

Punt de trobada: Pl. Pere Aguilera

19 h Audició de sardanes

Amb la Cobla La Principal del Llobregat

Aforament limitat. Requereix entrada prèvia a 
https://rubi.koobin.cat

Accés: a partir de les 18 h

Hi col·labora: Foment de la Sardana de Rubí

Jardins de la plaça Figueras

De 18 a 23 h Espai mercat del Castell 

Entrada lliure amb aforament limitat. 

Parc del Castell

19 h BIG CHICKEN, de Xiula

Espectacle musical recomanat per a famílies amb 
infants

Aforament limitat. Requereix entrada prèvia a 
https://rubi.koobin.cat

Accés: a partir de les 18 h

Escola Montessori

19 h Els sis pilars d’una sana autoestima

Xerrada taller amb Eva Boix, terapeuta holística

Reserva d’entrades a través del telèfon 936 998 
453 o del correu electrònic b.rubi.mmt@diba.cat

Hi col·labora: Asociación de Mujeres Creativas del 
Vallès

Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler
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19 h Carlos, Benjamí & Héctor Show. L’es-
pectacle més trinqueru!

Preu de l’entrada: 10 €

Reserva d’entrades a https://rubi.koobin.cat

Accés: a partir de les 18 h

Teatre Municipal La Sala

21 h Dia Internacional de l’Orgull LGTBI: 
LOCA Comedy 

Un espectacle de monòlegs amb molt d’humor.

Aforament limitat. Requereix entrada prèvia a 
https://rubi.koobin.cat

Accés: a partir de les 20 h

Escola Pau Casals

22 h Ballada de l’Esbart Dansaire de Rubí 

Preu de l’entrada: 4 €

Reserva d’entrades a https://rubi.koobin.cat

Accés: a partir de les 21 h 

Hi col·labora: Esbart Dansaire de Rubí

Parc del Castell

22 h Muddy Wine feat David Giocelli & Tota 

Aforament limitat. Requereix entrada prèvia a 
https://rubi.koobin.cat

Accés: a partir de les 21 h

Hi col·labora: Societat de Blues de Rubí

Jardins de l’Ateneu

22 h BIG CHICKEN, de Xiula

Espectacle recomanat per a famílies amb infants

Aforament limitat. Requereix entrada prèvia a 
https://rubi.koobin.cat

Accés: a partir de les 21 h

Escola Montessori

22.30 h Shake, Shake, Shake, de Cia. Paki-
Paya 

Cicle de Circ i Dansa Contemporània

A càrrec de Cia. PakiPaya

Aforament limitat. Requereix entrada prèvia a 
https://rubi.koobin.cat

Accés: a partir de les 21.30 h

El Celler

22.30 h Queralt Lahoz 

Dia Internacional del l’Orgull LGTBI

Aforament limitat. Requereix entrada prèvia a 
https://rubi.koobin.cat

Accés: a partir de les 21.30 h

Escola Pau Casals
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10 h Despertada i plantada 
de gegants

Hi col·labora: Colla de Geganters 
de Rubí

Pl. Pere Aguilera

11.30 h Missa solemne de 
Festa Major

Solemne celebració eucarística 
en honor de Sant Pere.

Església de Sant Pere

12.30 h AJR Jam Session

XX Jornades de Jazz de Rubí

Aforament limitat. Requereix 
entrada prèvia a https://rubi.ko-
obin.cat

Accés: a partir de les 11.30 h

Hi col·labora: Associació Jazz 
Rubí 

Jardins de l’Ateneu

13.30 h Trobada de Peres, 
Petres, Paules i Paus

Vine i fes-te la foto tradicional!

Escriu-nos al correu museu@aj-
rubi.cat i participa!

Pl. Pere Aguilera

18 h El modernisme a Rubí 

Durada aproximada: 2 hores

Requereix inscripció prèvia a través 

del correu info@rubiguiem.com 

Punt de trobada: Espai Expositiu 
Antiga Estació

18.30 h Concert de sardanes i 
música per a cobla

Amb la Cobla Ciutat de 
Girona

Requereix inscripció prèvia a tra-
vés del correu 

fomentdelasardanarubi@gmail.com

Hi col·labora: Foment de la Sar-
dana de Rubí

Església de Sant Pere

19.30 h L’hort de l’eriçona 
Airí

Amb Eva González

Espectacle recomanat per a fa-

mílies amb infants a partir de 4 
anys.

Reserva d’entrades a través del 
telèfon 936 998 453 o del correu 
electrònic b.rubi.mmt@diba.cat

Biblioteca Municipal Mestre Mar-
tí Tauler

20.30 h Músiques i arrels, amb 
Son de l’Havana 

Amb Son de l’Havana

Aforament limitat. Requereix en-
trada prèvia a 

https://rubi.koobin.cat

Accés: a partir de les 19.30 h

Escola Pau Casals

23 h Piromusical

Es farà un espectacle de pirotèc-
nia de cloenda reduït 
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EXPOSICIONS
La moto catalana: Història d’una indústria cap-
davantera 

Exposició dedicada a les nostres motos i, en 
especial, a tots aquells pioners que van posar 
la base d’una de les indústries més brillants de 
Catalunya, forjant una gran afició que encara 
persisteix avui dia.

Perquè més enllà de les grans marques que van 
assolir un gran prestigi internacional (Bultaco, 
Montesa, OSSA o Derbi), no són tants els que 
coneixen que la geografia catalana ha acollit 
més d’un centenar i mig de fàbriques de motos. 
Grans i petites, la majoria d’elles nascudes de la 
mà de genials emprenedors que, en una època 
molt difícil i amb molt pocs mitjans, van donar 
forma de motocicleta a les seves il·lusions.

Fins el 19 de setembre

Horari especial de Festa Major: divendres 25 de 
juny, d’11 a 14 h i de 16 a 20 h, i del 26 al 29 de 
juny d’11 a 14h i de 17 a 20 h

Museu Municipal Castell (MMUC)

Rafa Gascón. Realisme vs. bucolisme

L'artista rubinenc Rafa Gascón 
es va formar com a escultor a 
l'Escola d'Art i Disseny de Rubí 
(edRa) i va rebre influències del 
mestre Pep Borràs. Transmet un 
llenguatge propi en el qual la 
matèria, convertida en ombra 
per efecte de la llum, es projec-
ta més enllà dels límits físics de 
l'escultura.

Gascón és un dels nostres ar-
tistes que, amb la seva obra, fa 
d'ambaixador del Rubí cultural. 
L'exposició és una nova pro-
ducció individual que dona a 
conèixer l'obra de l'escultor re-
alista, però també interpretatiu 
de la realitat que l'envolta. En 
aquesta proposta ens ofereix 
un pont directe amb l'entorn 
natural local.

Fins el 31 de juliol

Horari especial de Festa Major: 
divendres 25 de juny de 17 a 20 
h, i del 26 al 29 de juny de 17 a 
21 h

Espai Expositiu Aula Cul-
tural

Màscares. Escultor Xavier 
Costa

L'escultor gallec Xavier Cos-
ta presenta a l'Espai Expositiu 
Antiga Estació la seva exposició 
Màscares. La trentena de peces 
escollides per aquesta mostra 
són una petita part de la seva 
producció, tenint en compte 
que té més de 2.000 escultures 
inventariades fins a l'actualitat.

La selecció d'obres en pedra i 
fusta representen rostres, caps 
cares... aquest bé tan preuat que 
és, avui en dia, la fesomia. Cons-
titueixen un contingent molt 
important del seu procés cre-
atiu i exemplifiquen perfecta-
ment un dels aspectes tractats 
en la seva investigació intensa i 
constant de les formes escultò-
riques.
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Fins el 18 de juliol

Horari especial de Festa Major: 
divendres 25 de juny d’11 a 14 
h i de 17 a 20 h, i del 26 al 29 de 
juny de 17 a 20 h.

Espai Expositiu Antiga 
Estació

El seguici al Celler. Mostra de les 
figures festives del seguici.

El seguici popular és l’element 
definidor de l’apartat patrimo-
nial de les celebracions popu-
lars i tradicionals del cicle del 
Corpus Christi i de les festes ma-
jors als Països Catalans.

El seguici popular és integrat pel 
conjunt de danses, imatgeria 
festiva, personatges bíblics, fi-
gures hagiogràfiques, roques, 
entremesos, representacions 
al·legòriques, balls parlats i 
músiques populars, que prota-
gonitzen alguns dels actes més 
patrimonials d’aquestes festes. 

Els elements que actualment els 
integren varien segons la pobla-
ció. A Rubí, els elements que el 
componen són els que enguany 
formen l’exposició del Celler “El 
seguici al Celler”. Mostra de les 
figures festives del seguici.

Del 26 de juny al 4 de juliol

Horari especial de Festa Major: 
del 26 al 29 de juny de 10 a 14 h 
i de 18 a 24 h

Hi col·laboren: Associació Cul-
tural Sant Galderic, Associació 
d’Arrel Dansa, Associació d’Ani-
mació Cultural del Carrer Sant 
Jaume, Associació d’Animació 
Les Anades d’Olla, Castellers de 
Rubí, Colla de Diables de la Rie-
ra, Colla de Diables de Rubí, Co-
lla de Diables Rubeo Diablorum, 
Colla de Geganters de Rubí, 
Colla Gegantera Escola Teresa 
Altet, Esbart Dansaire de Rubí, 
Escola de Sardanes Flor de Neu, 
Foment de la Sardana de Rubí, 

Òmnium Cultural de Rubí i Soci-
etat Sant Antoni Abat.

El Celler

Foto Viva 2021

Un any més el Grup Fotogràfic 
el Gra ens faran reviure els mo-
ments d’una festa major singu-
lar, enguany però, a través de la 
pantalla del Punt d’Informació 
de la plaça Doctor Pearson

Falta concretar dies que es po-
drà veure

Hi col·labora: Grup Fotogràfic El Gra

Natures mortes i imaginàries

Exposició de dibuix i pintura de 
Miquel Mas

Del 24 al 29 de juny, i 3 i 4 
de juliol

Inauguració: dijous 24 de juny a 
les 19 h

Horaris: 24, 25, 26 i 28 de juny de 
19 a 21 h, 27 i 29 de juny, 3 i 4 de 

juliol, de 12 a 14 h i de 19 a 21 h

Espai d’Art La Claraboia

Educant la mirada

Educant la mirada acosta els i 
les visitants a persones que vi-
uen tant a tocar de casa com a 
l’altra punta del món, però que 
tenen un punt en comú: totes 
utilitzen la fotografia per expli-
car-se i mostrar les seves idees, 
la seva vida, els seus sentiments.

La mostra que es pot visitar a 
Rubí és un petit reflex de l’alt 
nivell i de la diversitat de pro-
postes visuals que es van pre-
sentar al certamen del Festival 
Internacional Foto Platja d’Aro, 
alhora, és un testimoni de les in-
quietuds socials, culturals i per-
sonals dels seus autors i autores 
i de les possibilitats narratives i 
estètiques de la fotografia.

Fins al 25 de juliol

Horaris especials de Festa Ma-
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jor: del 26 al 29 de juny de 10 a 
14 h i de 18 a 24 h

Hi col·labora: Festival Internaci-
onal Foto Platja d’Aro.

El Celler

Exposició Foto Viva 1979-
2015

Foto Viva 1979-2015 té com a 
eix central tot un seguit de pla-
fons on s'exposen instantànies 
representatives de cada festivi-
tat de Sant Pere des de 1979.

Del 25 de juny al 15 de 
juliol

Horaris especials de Festa Ma-
jor: 25 de juny, de 10 a 15 h, 28 
i 29 de juny, de 15.30 a 20.30 h

Hi col·labora: Grup Fotogràfic el 
Gra

Biblioteca Municipal Mestre 
Martí Tauler

El silenci

Un conjunt d’expressions per-
sonals que retraten la interpre-
tació sobre el silenci. Des del 
grup d’Espai d’Art del Servei de 
Rehabilitació Comunitària de 
Rubí s’ha escollit aquesta temà-
tica, amb el resultat de 30 obres 
que són un recull d’interpretaci-
ons personals. Cada persona ha 
treballat individualment la seva 
relació amb el silenci i n’ha fet 
una síntesi a través d’una tècni-
ca artística. Degut a la situació 
de pandèmia, el grup s’ha dut 
a terme de manera telemàtica i 
aquest n’és el producte final.

Fins el 30 de juliol

Horaris especials de Festa Ma-
jor: 25 de juny, de 10 a 15 h, 28 
i 29 de juny, de 15.30 a 20.30 h

Hi col·labora: Servei de Rehabi-
litació Comunitària de Rubí

Biblioteca Municipal Mestre 
Martí Tauler
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GrupoProServiceRubí
Ctra. de Terrassa, 110

08191 Rubí (Barcelona)
Tel. 93 488 52 33  

Mov. 635 721 140

 ● Con ProServiceRubí vehículos sostenibles te 
ofrecemos la posibilidad de comprar tu Vehículo 
de Ocasión, Km0 o Nuevo.

 ● Financiación a medida. 

 ● Garantía ProServiceRubí.
 ● Disponemos de más stock, pregúntanos.
 ● Tu taller mecánico de confianza, coches, motos, 

furgonetas, ProServiceRubí.

24.500€
PRECIO FINANCIADO

35.500€
PRECIO FINANCIADO

9.500€
PRECIO FINANCIADO

24.600€
PRECIO FINANCIADO

5.900€
PRECIO CONTADO

13.900€
PRECIO CONTADO

28.500€
PRECIO CONTADO

10.500€
PRECIO FINANCIADO

36.500€
PRECIO CONTADO

AUDI A3 Sportback 1.5 S Line
150cv   /   29.064km

Contado  26.500€

Ateca Cupra 2.0 300cv
300cv   /   8.920km
Contado  38.500€

Ford Fiesta 1.1 Trend
85cv   /    53.030km
Contado 10.500€

Seat Leon ST FR eTSI
150cv    /   15km

Contado  26.600€

Ssangyong Kyron 4x4 2.0
141cv   /   99.724km

Contado  5.900€

Lexus GS300 3.0 Luxury
245cv   /   47.126km

Contado 13.900€

Seat Leon Cupra 2.0
300cv   /   22.100km

Contado 28.500€

Kia Ceed 1.4 CDRi Drive
90cv   /   54.600km
Contado 11.300€

Honda Civic Type R 2.0
320cv   /   56.500km

Contado 36.500€

Pasatiempos

Autodefinido

Soluciones

Sudoku Sopa de letras

INDIO
IRIDIO
ORO
OSMIO
PALADIO
PLATA
PLATINO
RENIO
RODIO
RUTENIO

10 METALES 
PRECIOSOS



AQUEST MES FELICITEM A ...

Moltes felicitats Paqui 

pel teu 60 aniversari.

T'estimen molt i ho saps. 

A casa i al cel. 

Sergio y Alfredo.  

La nostra Gemmot compleix 30, 

però ho porta molt bé!! 

Et desitgem que passis un feliç 

dia de part de tots i totes que 

t'estimen. 
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Horóscopo Mes de Julio
Aries Tauro Géminis

Puedes aprovechar to-
das tus aventuras socia-
les con responsabilidad y 
diversión, pero no formali-
ces una relación hasta los 
meses próximos.

Las viejas amistades es-
tán en nuestra mente, 
puede ser que una per-
sona de tu pasado tenga 
una relación sentimental 
contigo en este periodo.

Tienes que perdonar no 
guardar rencor, porque el 
camino es largo y en el futu-
ro claramente encontrarás 
una persona que realmente 
te valore.

Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpio Sagitario

Capricornio Acuario Piscis

Si estás enamorada, vie-
nen días de decisiones. 
Sé honesta contigo misma 
a la hora de pensar en tu 
futuro y la felicidad estará 
asegurada.

Si aún no tienen pareja, 
podrías sorprenderte en 
este mes conociendo a 
una persona bastante in-
teresante en el lugar que 
menos esperas. 

Mantén la honestidad 
en tu relación sentimen-
tal, fomenta siempre la 
lealtad hacia tu pareja. 
Recuerda que el amor 
debe ser real, sincero y 
duradero.

Un mes lleno de la magia 
de pasión y el encanto, 
eres un ser enérgico y lle-
no de vitalidad, demues-
tra tu amor y pasión a la 
persona que amas.

Respecto a la salud ten 
cuidado con las articu-
laciones, no realices es-
fuerzos o grandes movi-
mientos, ya que pueden 
perjudicar tu espalda.

Puedes quedar con tus 
compañeros fuera del en-
torno laboral, eso te permiti-
rá afianzar tus relaciones la-
borales, que te pueden dar 
buenos réditos económicos.

Muéstrate leal a tus fa-
miliares, mantén siempre 
una excelente comuni-
cación, expresa a cada 
momento tus pensamien-
tos con plena libertad.

Fomenta la comunicación 
y sobre todo intenta  rom-
per la rutina en la relación 
de pareja, ya que eso 
puede complicar la viabi-
lidad de estar juntos.

En el trabajo y dinero es 
un buen mes para Pis-
cis, las estrellas y astros 
se muestran favorables 
para realizar algún tipo 
de inversión.

SANT JOAN  INSTITUT DENTAL I MEDICINA ESTETICA 

Clínica Sant Joan Rubí 

La clínica dental está especializa-
da en tratamientos personalizados  
como:

n Odontología Integral

n Implantología

n Diseño de la sonrisa

n Odontopediatría

n Ortodoncia invisible

n Cirugía avanzada

n Periodoncia

n Blanqueamiento  dental zoom

En el mes de mayo inauguramos un 
nuevo centro en Sant Cugat. 

Dispone de la mejor tecnología como 
el TAC dental y sistemas de diagnósti-
co en 3D al servicio de los tratamien-
tos más innovadores. 

Interior Clínica Sant Cugat 

Contamos con un equipo especiali-
zado y humano organizado de ma-
nera para desarrollar el mejor plan 
para cada  tratamiento. 

Equipo Institut Dental Sant Joan 

INSTITUT DENTAL I MEDICINA ESTETICA SANT JOAN
Sant Joan, 26 · 08191 Rubí 
Tel. 936 97 46 44
inssantjoan@gmail.com

NUEVA CLÍNICA EN SANT CUGAT 
C/ Plana de l’Hospital, 25 bajos
Tel. 932 507 566 · M. 639 377 342 




