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Divendres, 16 de desembre de 2011

Nadales a càrrec de diferents
agrupacions corals de Rubí
L’Associació de Sant Galderic torna a organitzar un Concert
de Nadales amb la participació de diferents agrupacions
corals de la ciutat. Serà aquest diumenge 18 de desembre
a les 12.30 hores a la plaça Doctor Guardiet, a l’entorn de
la Fira de Nadal. Hi participaran l’Associació Rubí Musical
Segle XXI, Conturbat Me, la coral de l’Església Evangèlica,
la Coral de Mares de l’escola Teresa Altet, l’Obrador Coral
de Rubí i l’Escola de Música de Rubí. / DdR

Catorzè Concert de Nadal
a la Plana del Castell
L’Associació de Veïns i Veïnes de La Plana del Castell ha
organitzat el Catorzè Concert de Nadal del barri, que anirà
a càrrec de l’orquestra de corda de l’Escola de Música de
Rubí. L’acte, que tindrà lloc demà dissabte 17 de desembre
a l’auditori del Castell de Rubí a les 18.30 hores, ﬁnalitzarà
amb un refrigeri per a tots els col·laboradors i assistents.
Abans del concert, a les 17.30 hores, tindrà lloc l’Assemblea
General Ordinària de l’entitat veïnal. Entre els punts de
l’ordre del dia destaca el resum econòmic i d’activitats de
l’any 2011; les previsions i pressupost per l’any vinent, i la
renovació de la Junta Directiva. / DdR

Papa Noel en Ca n’Oriol
La Asociación de Vecinos Districte 5 El Portal lo tiene todo
a punto para dar la bienvenida a Papa Noel, que llegará al
barrio el día 19 de diciembre a partir de las 17.45 horas. Para
celebrar la llegada de Santa Claus se realizará una rúa por
las diferentes calles del barrio y, posteriormente, recibirá a
todos los niños y niñas que quieran acercarse a visitarlo en
el cruce entre las calles La Pastora y Nuestra Señora de Lourdes, donde se les entregará de un obsequio. La actividad
se realizará con la colaboración del Ayuntamiento de Rubí,
la Asociación de Comerciantes de Ca n’Oriol y las diferentes
entidades bancarias que han colaborado. / DdR

Concert solidari a Maristes
Per tercer any consecutiu, Maristes Rubí ha organitzat un
concert solidari coincidint amb les dates nadalenques.
L’actuació anirà a càrrec de diferents grups d’alumnes i de
professors, que fa dies que assagen diferents temes, molts
d’ells nadalencs, però també d’instrumentals i algun de cant
coral. També està prevista la participació d’alguns grups
d’exalumnes de l’escola. El concert, que serà dimecres 21
de desembre a les 17.15h al nou pavelló de l’escola, està
obert a tothom que vulgui assistir. L’entrada és gratuïta, però
es demana al públic que col·labori portant alguna joguina
nova, que posteriorment es distribuirà, a través de Creu
Roja, entre les famílies més necessitades de Rubí. / DdR

Felicita aquestes festes amb
postals digitals de Rubí
L’Ajuntament de Rubí ha posat de nou en marxa el servei
d’enviament de nadales digitals des de la pàgina web de
www.rubidigital.cat a través del qual tothom podrà fer
unes nadales divertides, originals i personalitzades. Tots els
ciutadans que desitgin felicitar el Nadal o donar la benvinguda a l’any 2012 de forma digital podran confeccionar una
nadala de manera personalitzada, ja que hi haurà diferents
elements amb motius nadalencs per col·locar com es desitgi
sobre un paisatge. Es podran escollir ﬁns a quatre, inserir
una imatge personalitzada o posar un color de fons, escriure
el text i enviar la nadala a tants destinataris com es vulgui
en només tres passes i de forma gratuïta per tothom. L’any
passat 2.500 rubinencs van enviar més de 20.000 nadales
a diferents persones tant de Rubí com de fora de la nostra
ciutat. / DdR

Nuevo éxito del festival Nochebuena
para todos, ningún niño sin Navidad
El acto solidario, que llenó de nuevo La Sala, recaudó 6.000
euros que se entregaron a tres entidades benéﬁcas
Cedida

REDACCIÓ

Apenas 25 entradas quedaron sin vender de las 567 que
tiene el teatro municipal La
Sala de Rubí para asistir al
XVII Festival benéﬁco Nochebuena para Todos, Ningún
niño sin Navidad, que se
realizó el pasado sábado 10
de diciembre. Un nuevo y rotundo éxito de convocatoria
de la Asociación Rociera Andaluza de Rubí, organizadora
del evento, que ha mostrado
su satisfacción por la asistencia de público.
La recaudación de las
entradas y de donativos
ascendió a casi 6.000 euros,
que se repartieron entre
tres entidades benéficas:
Cruz Roja, Cáritas Interparroquial y Fundación Iris.
En el mismo transcurso del
festival, representantes de
las tres entidades recibieron
la aportación de manos de
miembros de la Asociación
Rociera, encabezada por su
presidente, Antonio Illescas.
Además, el público asistente disfrutó con la quincena de actuaciones previstas

Imagen de la actuación del coro rociero durante el festival.

en el programa, durante las
casi 6 horas de duración del
festival, que se alargó hasta
la medianoche. Los artistas
invitados dieron lo mejor
de si mismos, ofreciendo un
recital de canto y baile, y en
el que no faltó tampoco el
humor. El grupo de ﬂamenco
La María, llegado desde Sevilla, arrancó grandes aplausos
entre el público, así como
también el cantante de canción española Alejandro
Conde.
Tampoco se quedaron

atrás, el cantante rubinense
Leo Rubio, la Asociación Rubí
Musical Siglo XXI o el coro
de la Asociación Rociera de
Rubí. El dúo Juan y Miguel
puso las dosis de humor al
evento, en el que también
destacaron el Cuadro de Baile de la Asociación Rociera;
Paco, al cante, y José Maria
a la guitarra; el cantante
Ramon o el grupo Canela
Pura. No faltó de nuevo el
presentador Pepe Tejado
que condujo con maestría
el festival.

Juguetes y alimentos
Conjuntamente con el festival, la Asociación Rociera
también puso en marcha
la campaña de recogida de
alimentos y juguetes del
25 de noviembre al 13 de
diciembre. Antonio Illescas,
presidente de la entidad,
aﬁrma que “ha sido un éxito que ha superado todas
las previsiones. Ya hemos
hecho entrega varias veces
de alimentos y juguetes a
las ONG porque teníamos la
parada llena”.

Excel·lent acollida del Poema de Nadal
de Josep Maria de Sagarra
Jordi Gacia

REDACCIÓ

Més de 350 ciutadans van assistir divendres de la setmana
passada al teatre municipal La
Sala per gaudir, per primera
vegada a la nostra ciutat, de
la lectura dramatitzada d’El
Poema de Nadal, de Josep
Maria de Sagarra. La posada
en escena, dirigida per l’actor
rubinenc Xavier Serrat, va
tenir una excel·lent acollida
entre el públic assistent, per
la qual cosa no es descarta
que l’any vinent es mantingui
la proposta i tingui continuïtat
en el temps.
La dramatització d’El Poema de Nadal de Sagarra ha
estat una iniciativa d’Òmnium
Cultural Rubí, que ha comptat
amb la col·laboració de l’Obrador Coral, de l’Esbart Dansaire

Sota la direcció de Xavier Serrat, la lectura dramatitzada també va comptar amb la participació de l’Obrador
Coral, l’Esbart Dansaire i el ballarí Joan Fosas.

i també del ballarí i coreògraf
Joan Fosas, i que s’ha realitzat
per primera vegada a Rubí co-

incidint amb el 50è aniversari
de la mort del poeta i dramaturg català. La recaptació es

destinarà a algun projecte
solidari rubinenc, que encara
no s’ha concretat.

