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UN FORT TEIXIT 
EMPRESARIAL PER 
A UNA CIUTAT 
ACOLLIDORA

Vista aèria de Rubí. El nucli urbà es troba al fons de la imatge.

Les potencialitats de Rubí quant al seu territori i el seu 
desenvolupament industrial fan que aquesta sigui una ciutat, 
situada molt a prop de Barcelona i amb fàcil accés a totes les vies de 
comunicació, certament cobejada per a les ubicacions empresarials.  

TEXT: JORDI ESTAPÉ  

>> Rubí és una ciutat del Vallès Oc-
cidental, situada a 11 quilòmetres 
de Terrassa i a 23 de Barcelona, i 
constitueix un punt estratègic en 
relació a la xarxa viària i amb una 
indústria moderna en creixement. 
La seva població a mitjan segle XX 
era d’uns 10.000 habitants, mentre 
que actualment ha superat la ba-
rrera dels 75.000 habitants (més in-
formació a la pàgina 4). 

El notable creixement en el nom-
bre d’indústries i empreses que ha 
experimentat durant molts anys 
Rubí l’ha definit com una ciutat fo-
namentalment industrial que s’ha 
anant especialitzant, a través d’una 
àmplia gamma de sectors, com els 
de la indústria química i productes 
farmacèutics, el metall, l’automo-
ció o el tèxtil, entre altres. Aquesta 
circumstància ha suposat també un 
augment del sector dels serveis en 

relació a l’atenció de les necessitats 
de la població. 

Si no sou de Rubí, sapigueu que  
aquesta és una ciutat acollidora i 
que la seva gent és molt propera i 
amable. Alguns del edificis més em-
blemàtics són Rubí Desenvolupa-
ment -dedicat de forma especial a 
les activitats econòmiques i comer-
cials-; la Masia de Can Serra, on hi 
ha l’Oficina de Serveis a l’Empresa, 
l’OSE; o la Sala Teatre Municipal; el 
Castell Ecomuseu Urbà (la imatge 
del qual la trobareu a la part supe-
rior de les pàgines d’aquest Dtdos-
sier), on hi ha una exposició per-
manent de la història de la ciutat. 

Altres indrets emblemàtics de 
Rubí són la Torre Bassas, l’edifici 
modernista on hi ha l’equipament 
per als joves; el Celler, convertit en 
nou equipament cultural des del  
2014; l’Ateneu, l’espai de les enti-

tats; o el Centre Cívic del Pinar La 
Cruïlla, entre d’altres. 

Quant al seu territori, la ciutat de  
Rubí s’estructura en un nucli prin-
cipal de teixit compacte, molt dens, 
i per un altre cantó, amb una gran 
extensió d’urbanitzacions que su-
posen més del doble de la superfí-
cie de la zona urbana, com es pot 
apreciar en la foto central d’aques-
ta mateixa pàgina.  

LES URBANITZACIONS 
El cert és que la continuïtat de les 
urbanitzacions de Rubí és pràcti-
cament la més gran de tota Cata-
lunya. Des de l’any 1970, a Rubí 
s’ha anat produint un fort creixe-
ment de sòl industrial i sòl residen-
cial, la qual cosa ha anat incremen-
tant la mobilitat i el nombre d’ha-
bitants, que en a penes trenta anys 
va passar dels 9.000 als 51.000. En 

primer  lloc, a partir d’un creixe-
ment intensiu del casc urbà, pa-
ral·lel a la implantació perifèrica 
d’un important nombre de polí-
gons industrials. I, més endavant, 
amb una urbanització dispersa re-
flectida en el conjunt de nuclis 
d’habitatges més o menys defi-
citàris d’infraestructures i equipa-
ments públics. 

Els valors del creixement de Rubí 
són certament molt alts i responen  
a diferents moments i activitats. 
Així, segons dades del Govern es-
panyol, del 1970 al 1980 el creixe-
ment va ser de 17,8 hectàrees per 
any. No hi havia una activitat prin-

cipal clara: els increments es van 
produir a la indústria (38%), en ac-
tuacions unitàries (4%), en teixit 
compacte al casc urbà (32%) i a les 
urbanitzaciones (26%). 

En canvi, des de 1980 fins a 1994,  
el creixement va ser de 20,3 hec-
tàrees de promig anual. L’incre-
ment principal es va produir a les 
urbanitzacions (56%) i a la indús-
tria (40%). I del 1994 al 2004, el crei-
xement es va moderar i va ser de 
15,1 hectàrees l’any. L’increment 
més gran va ser a l’indústria (45%). 
Llavors, no hi va haver ampliacions 
notables al casc urbà, però sí es van 
substituir moltes velles edificacions.

Un total d’onze polígons  
>> Rubí concentra una superfície industrial d’unes 400 hectàrees, 
segons recollia l’any 2014 el Pla Director de Polígons d’Activitat 
Econòmica de la ciutat, i es troba repartida en onze polígons, el que 
ve a representar el 7% del conjunt del sòl industrial de la comarca. 
D’altra banda, Rubí en els últims anys s’ha enfrontat a “un conjunt 
de reptes que impliquen la generació de més ocupació, la dinamit-
zació de l’activitat econòmica i l’impuls dels seus espais industrials, 
com a pols de centralitat econòmica del municipi”, indicava l’esmen-
tat pla. La crisi econòmica ha comportat una pèrdua d’empreses, així 
com “la destrucció de llocs de treball: 309 comptes de cotització i 
més de 3.500 llocs de feina, especialment en el sector industrial, que 
ha perdut fins a 1.635 persones ocupades”. Així, el Pla Director de Po-
lígons de Rubí establia que cal reimpulsar l’activitat millorant l’en-
torn, afavorir la millora de la competitivitat de les empreses, ade-
quar els polígons d’activitat econòmica, atraure nova activitat i ga-
rantir l’ocupabilitat a Rubí. Les primeres accions del pla director han 
comportat unes inversions als polígons xifrades en més de dos mi-
lions d’euros, segons l’alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez. La vitalitat dels polígons industrials és una característica de l’àmbit econòmic de Rubí. NEBRIDI ARÓZTEGUI
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RUBÍ OFEREIX GRANS POTENCIALITATS DE NEGOCI

LA NOTABLE ACTIVITAT DE           
LA INDÚSTRIA RUBINENCA

>> El percentatge d’empreses del 
sector industrial de Rubí és no-
tòriament superior als d’altres 
municipis de l’entorn. Així, 
mentre que a la localitat rubi-
nenca les empreses de caire in-
dustrial representen el 22,7% del 
total, aquest percentatge només 
és més elevat en municipis com 
Castellbisbal (29,4%) i Barberà 
del Vallès (25,9%). En canvi, a 
Sant Cugat (5,4%), Cerdanyola 
(10,5%), Terrassa (15,6%) i Saba-
dell (11,9%) el percentatge 
d’empreses industrials és infe-
rior al de Rubí. 

Aquestes dades procedeixen 
del Programa Hermes de la Di-
putació de Barcelona i del De-
partament d’Empresa i Ocupa-
ció de la Generalitat de Catalu-
nya.  

D’elles s’extreu també que el 
percentatge de les empreses in-
dustrials del Vallès Occidental és 
del 17,2% i que el conjunt de 
tota Catalunya arriba al 10,2%, 
en ambdós casos per sota del 
balanç que presenta al respecte 
la ciutat de Rubí. Unes xifres que 
confirmen la potencialitat de la 
inústria rubinenca.    

La innovació és molt present en les empreses locals. ARXIU
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>> Rubí ha assolit recentment per 
primer cop la xifra de 75.000 habi-
tants. Segons la darrera actualitza-
ció del padró municipal, donada a 
conèixer el passat mes d’abril, la 
ciutat vallesana compta exacta-
ment amb 75.472 rubinencs. A part 
del mèrit de superar el guarisme 
dels 75.000 habitants, és precís re-
marcar que aquesta fita compor-
tarà un increment de les aporta-
cions que l’Ajuntament rep de l’Es-
tat, atès que estan relacionades, 
precisament, amb la quantitat de 
ciutadans empadronats a la pobla-
ció. 

Quan es va fer públic aquest aug-
ment en en el cens de Rubí, l’alcal-

dessa, Ana María Martínez, va as-
segurar en una entrevista concedi-
da a Rubitv.cat que “som una gran 
ciutat que s’ha cansat de ser la ger-
maneta pobra del territori”. A més, 
la primera autoritat municipal va 
afegir que espera que, “ara que Rubí 
supera els 75.000 habitants, la Ge-
neralitat doti la ciutat dels equipa-
ments necessaris per donar respos-
ta a les necessitats de la població”. 
En aquest sentit es va referir a l’Hos-
pital Vicente Ferrer, la segona esta-
ció dels Ferrocarrils de la Generali-
tat i el nou palau de justícia, donat 
que Rubí és seu judicial. 

D’altra banda, l’alcaldessa expli-
cava que “en l’àmbit municipal 

DEMOGRAFIA

SUPERADA LA  
BARRERA DELS  
75.000 HABITANTS  

Creixement poblacional a diverses localitats, entre elles Rubí, abans dels 75.000 habitants. FONT: PERFIL DE CIUTAT

també s’estan fent els deures” i que 
confiava que el POUM, el Pla d’Or-
denació Urbanística Municipal, “es-
tarà llest abans que acabi l’actual 
mandat municipal”.  

SÒL URBANITZABLE 
En relació a l’evolució de la pobla-
ció, la seva densitat i la superfície 
del terme municipal de Rubí, quan 
encara no s’havia arribat als 75.000 

habitants però aquesta xifra ja no 
era gaire llunyana, el quadre adjunt, 
realitzat pels ajuntaments de la Xar-
xa Perfil de Ciutat, mostra una ajus-
tada comparativa amb diverses po-
blacions catalans de l’entorn, l’any 
2014. Així, destaca una densitat de 
població més baixa en el cas de 
Rubí (és a dir, la proporció entre les 
hectàrees de terreny del municipi 
en relació al número d’habitants), 

si la comparem amb Sabadell, San-
ta Coloma o Mollet. Un element sig-
nificatiu, d’altra banda, és l’elevat 
percentatge de sòl no urbanitzable, 
gairebé un 50%, tot i que en aquest 
aspecte Rubí era superada quan es 
va fer aquest estudi per ciutats com 
Terrassa, Vic o Girona. 

Finalment, el percentatge del sòl 
urbanitzable de Rubí (26,8%) era, al 
2014, dels més alts de l’entorn.

Enguany s’ha produït a Rubí una fita molt important: 
el municipi ha superat ja els 75.000 habitants. És una 
xifra ben rodona que situa la població de Rubí tot just 
darrera de les capitals de província i de comarca.  
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 ENTREVISTA

Jiménez és graduat social i diplomat en Psicologia, així com màster en gestió gerencial d’EADA i ha fet el programa de direcció general a l’IESE. 

MANUEL JIMÉNEZ PRESIDENT DEL FÒRUM CECOT RUBÍ  

“LA CIUTAT DE RUBÍ ÉS UNA 
BONA OPCIÓ PER INVERTIR” 

Manuel Jiménez, director 
de projectes de l’empresa 
B. Braun, és el president 
del Fòrum Cecot Rubí, 
que configuren unes    
600 empreses. A finals de 
l’any passat va substituir 
en el càrrec Jordi Parera 
(Top Cable). Jiménez 
considera que Rubí és un 
bon lloc per invertir i que 
el repte és incrementar 
l’espai industrial.   
TEXT: JORDI ESTAPÉ             

FOTO: NEBRIDI ARÓZTEGUI        

 
Quina radiografia ens faria vostè 
de l’àmbit econòmic de Rubí? 
Rubí té 75.000 habitants, dels quals 
prop de 40.000 estan en disposició 
de treballar de manera activa en di-
versos sectors, com ara la indústria 
i el comerç o són autònoms. N’hi 
ha que, a més, treballen fora de la 
ciutat. En atur s’hi troben més de 
6.000 persones, tot i que aquesta xi-
fra ja va a la baixa. 
 
Quin volum hi ha de població ac-
tiva a la ciutat? 
Són unes 18.000 persones que pres-
ten els seus serveis al voltant d’unes 
2.000 empreses ubicades la major 
part d’elles en els onze polígons que 
tenim a Rubí. La indústria manu-
facturera té un gran pes, atès que 
ocupa pràcticament al 47 per cent 
de la gent que treballa a Rubí, men-
tre que els serveis ocupen el 46 per 
cent. És una ciutat amb una gran 
tradició industrial. 

 
Quines són les característiques fo-
namentals d’aquesta indústria? 
Hi ha una gran diversitat d’indús-
tria que es caracteritza per ser més 
aviat petita. La majoria de les em-
preses rubinenques tenen entre un 
i cinc empleats. Que en tinguin més 
de cinc-cents només n’hi ha tres o 
quatre, i que tinguin més de mil tre-
balladors només n’existeix una a 
Rubí.  
 
Com veu Cecot el rendiment dels 
onze polígons de Rubí? 
Quasi tots els onze polígons de Rubí 
són dels anys setanta o vuitanta del 
segle passat. Només n’hi ha dos po-
sats en marxa amb posterioritat als 
anys noranta, que són La Llana i El 
Molí de la Bastida. En aquests polí-
gons, les parcel·les són més aviat 
petites i no possibiliten la implan-
tació de grans empreses. Pensant 
en el futur, Rubí hauria de preveu-
re noves zones destinades a la im-
plantació d’aquestes empreses. Les 
petites i les mitjanes sí tenen espai, 
hi ha naus lliures per a elles als po-
lígons rubinencs.  
 
El problema és, doncs, per a la im-
plantació de grans empreses... 
Sí, per a les grans ara mateix no hi 
ha espai. Sabem que les autoritats 

municipals són coneixedores i al-
hora sensibles amb aquesta pro-
blemàtica. Evidentment, l’època de 
la crisi no era la més adequada per 
plantejar-se aquesta qüestió, però 
de cara al futur, d’aquí a vuit o deu 
anys, un repte per a Rubí serà el 
d’habilitar zones espaioses per aco-
llir empreses d’envergadura i del 
sector que sigui. 

 
Rubí ja disposa d’aquests espais? 
Sí, però encara no estan qualificats 
degudament com a aptes per dur-
hi a terme una activitat econòmi-
ca. Calen, doncs, uns planteja-
ments importants que el pla d’or-
denació que estan preparant, el 
POUM, no preveu. Aquest és un 
important repte de futur.  

 
I, mentrestant? 
De forma immediata, cal posar al 
dia tots els polígons actuals. En els 
darrers anys hi ha hagut un canvi 
d’actitud per part de l’Ajuntament. 
S’han fet tasques de manteniment 
i renovació en qüestions molt bàsi-
ques, com ara l’estat de l’asfalt i de  
les voreres. Hi ha hagut millores 
molt importants, tot i que no les 
considerem encara suficients. 

 
Quin volum de facturació tenen 

els onze polígons de Rubí? 
3.000 milions d’euros. Un percen-
tatge molt important és el de l’acti-
vitat químico-farmacèutica, que 
factura per sí sol uns 700 milions. A 
continuació ve el sector del comerç 
al major, amb una facturació al vo-
lant dels 600 milions d’euros. Hi ha 
molta diversitat d’indústria a Rubí, 
però aquestes dues són les més 
destacades quant a volum. 

 
Quins són els principals avantat-
ges de Rubí, des d’un punt de vis-
ta empresarial? 
La seva situació és excel·lent i és 
una ciutat estratègicament clau, 
tant per la mobilitat de les merca-
deries com de les persones. Estem 
a prop de l’aeroport, del port, de to-
tes les autopistes... I mentrestant, 
s’ha d’invertir i atreure noves em-
preses. Hi ha una bona base. 

 
Rubí és un bon lloc per invertir? 
Efectivament, Rubí és una bona op-
ció per invertir que pot oferir molts 
atractius als empresaris, tot i que la 
pressió fiscal és alta en relació a al-
tres municipis del voltant. Em 
consta que el Consistori està treba-
llant per millorar aquesta situació i 
ha activat diverses mesures positi-
ves al respecte. 

És optimista de cara al futur? 
Com ha passat a tot arreu, durant 
la crisi Rubí ha perdut empreses, 
però en aquests últims anys s’han 
registrat noves implantacions i ac-
tivitats i el nombre de persones en 
atur va baixant. Els símptomes de 
recuperació i d’optimisme són evi-
dents. A això també hi està contri-
buint el fet que ara tothom ja és 
conscient que si no es genera rique-
sa a través del món empresarial no 
es generaran ni impostos ni redis-
tribució de la riquesa, amb la qual 
cosa no es podrien atendre les ne-
cessitats socials. Jo penso que les 
coses aniran bé i que Rubí pot 
avançar molt.  

 
Quantes empreses aplega el Fòrum 
Cecot Rubí? 
En l’actualitat, som unes 600 em-
preses. Sensibilitzar, ajudar i orien-
tar el món empresarial són les nos-
tres tasques principals, així com fer 
arribar a les institucions la sensibi-
litat de les empreses rubinenques, 
i tot això amb un esperit de col·la-
boració amb tothom. I un dels ele-
ments bàsics per a Cecot Rubí, d’al-
tra banda, és la formació, tant pels 
que no treballen com pels que tre-
ballen, per tal que coneguin les no-
ves tecnologies i es posin al dia. 

F R A S E S  

“Rubí té una 
situació excel·lent    
i és en un lloc 
estratègic clau. 
Estem a prop de 
l’aeroport, del port  
i de totes les 
autopistes ” 
 
“Un repte de futur 
és habilitar noves 
zones per acollir 
més empreses 
d’envergadura       
en l’àmbit dels 
polígons” 
 

“Cecot Rubí ajuda    
i orienta els seus 
associats i fa arribar 
a les institucions la 
sensibilitat de les 
empreses locals”
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Una característica 
rellevant del teixit 
empresarial rubinenc      
és la diversificació 
industrial. D’aquesta 
forma, la pròpia ciutat 
ofereix a les empreses 
una gran xarxa                  
de proveïdors.  

 
>> Rubí és la dotzena ciutat amb 
una major taxa d’activitat estima-
da durant l’any 2014, segons un 
rànquing de l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE) elaborat a par-
tir de dades de 109 municipis de tot 
l’Estat espanyol. Això significa que 
la proporció entre la població acti-
va i el cens d’habitants dóna com a 
resultat que Rubí constitueix una 
ciutat amb una notable disponibi-
litat de mà d’obra. 

Un dels grans avantatges de la 
presència i la tipologia d’empreses 
ubicades al territori de Rubí és la di-
versificació industrial, la qual cosa 
ha contribuït a la generació d’una 
potent xarxa de proveïdors. En ter-
mes generals, es pot dir que les in-
dústries rubineneques no necessi-
ten sortir fora dels seus polígons per 
tal de trobar els proveïdors neces-
saris per dur a terme les seves acti-
vitats. D’altra banda, conjuntament 
amb el Consistori i a través de pro-
jectes com ara la Xarxa Rubí Em-
presa, la ciutat fomenta la col·labo-
ració entre les diverses indústries 
amb seu al territori local, la qual 
cosa incideix en la innovació i l’in-
tercanvi de coneixements. 

També cal esmentar la posada en 
marxa d’altres projectes locals de 
suport a les empreses, destinats a 
la millora de la competitivitat i la 
internacionalització en totes les se-
ves fases o a facilitar un finança-
ment a mida. Una altra opció im-

UNA XARXA DE PROVEÏDORS POTENT

Els polígons de Rubí acullen en conjunt una de les més àmplies activitats industrials que es registren a tot Catalunya. NEBRIDI ARÓZTEGUI

pulsada per l’Ajuntament és el Punt 
d’Atenció a l’Emprenedor (Punt 
PAE). El van implantar el 2014 i per-
met donar d’alta noves activitats en 
un termini no superior a 48 hores.  

“RUBÍ BRILLA” 
Totes aquestes actuacions s’in-
clouen en una iniciativa de caire 
més global, en l’àmbit de l’adminis-
tració municipal, com és l’Oficina 
de Serveis a l’Empresa. 

Pel que fa a accions relacionades  
amb l’entorn, Rubí s’ha integrat 
dintre del consorci Catalonia Inno-
vation Triangle (CIT), juntament 
amb Sant Cugat i Cerdanyola. L’ob-
jectiu és impulsar el creixement 
econòmic de tota la zona, que gau-

LA DIVERSIFICACIÓ INDUSTRIAL 

deix d’un fort potencial que comp-
ta amb una gran extensió indus-
trial, centres universitaris i de recer-
ca i acull un alt nombre d’empre-
ses amb un notable valor afegit. 

Darrerament, la ciutat ha formu-
lat la seva aposta per la sostenibili-
tat mitjançant el projecte “Rubí Bri-
lla”. A grans trets, es tracta d’avançar 
en projectes que permeten a les 
empreses esdevenir més sosteni-
bles i estalviar costos a partir de la 
col·laboració entre els àmbits pú-
blic i privat (Smart PAE), i la trans-
ferència de coneixements i tecno-
logia amb la universitat (cas de la 
Universitat Politècnica de Catalun-
ya, la UPC) i les empreses, com el 
denominat model de triple hèlix.Aquesta ciutat fomenta la col·laboració entre empreses. NEBRIDI ARÓZTEGUI
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ANA MARÍA MARTÍNEZ ALCALDESSA DE RUBÍ

“LA INDÚSTRIA DE RUBÍ 
HA RESISTIT LA CRISI”
L’alcaldessa, Ana María Martínez, diu 
gràficament que “Rubí és indústria”. La 
primera autoritat municipal rubinenca 
aposta per la innovació, així com per la 
bona conservació dels polígons locals.   

Com treballa l’Ajuntament per a 
l’ordenació dels onze polígons in-
dustrials de la ciutat? 
L’Ajuntament de Rubí compta amb 
un Pla Director de Polígons Indus-
trials de la ciutat que defineix els 
objectius i el pla de treball fins l’ho-
ritzó de 2019. Aquest pla es centra 
en tres eixos estratègics. El primer 
ve configurat per les inversions i 
l’estat de conservació. Aquest és un 

dels grans reptes, sobretot perquè 
està lligat a la capacitat d’inversió 
que pugui tenir l’Ajuntament, te-
nint en compte que les necessitats 
de la ciutat són diverses. Però, en 
tot cas, hem iniciat un camí d’in-
versions als polígons de la ciutat 
que en l’últim any, seguint el pla di-
rector, ens ha portat a executar més 
de dos milions d’euros en inversi-
ons als polígons. 

tat, l’eix de la B-30. Som una ciutat 
molt ben connectada, estem molt 
a prop de grans infraestructures de 
comunicacions com són el port i 
l’aeroport de Barcelona. El nostre 
territori compta amb importants 
agents d’innovació, com les univer-
sitats, que poden aportar transfe-
rència de coneixement.  
 
Quins serveis de suport a les em-
preses té l’Ajuntament? 
Comptem amb una administració 
local orientada a les empreses amb 
serveis com l’Oficina de Serveis a 
l’Empresa, on les empreses de la 
ciutat poden participar en projec-
tes per internacionalitzar-se o mi-
llorar la seva competitivitat. O bé 
amb la Finestreta Única Empresa-
rial de Rubí, punt de referència de 
l’administració local per a les em-
preses de la ciutat on aconseguim 
escurçar els temps de la gestió ad-
ministrativa que no aporten valor 
ni a les empreses ni a l’Ajuntament, 
a través de la coordinació interna 
dels serveis municipals implicats 
en l’activitat econòmica. 

 
Quin nivell d’importància atorga 
al teixit empresarial de Rubí? 
Rubí és indústria. Som la segona 
concentració industrial del país en 
termes de volum de sòl industrial i 
la primera ciutat de l’Estat en per-
centatge d’ocupació al sector in-
dustrial. Un dels objectius del pre-
sent mandat municipal és que la 
ciutat surti de la crisi econòmica 
dels últims anys. Una ciutat com la 
nostra ha d’apostar perquè la seva 
activitat econòmica es desenvolu-
pi en les millors condicions.  
 
Com és pot assolir aquest repte? 
Cal seguir, repeteixo, fent inversi-
ons als polígons, cal seguir treba-
llant per tenir un territori cada cop 
més competitiu i actractiu, i cal se-
guir orientant a l’Ajuntament per 
tal que sigui un element més de 
competitivitat territorial facilitador 
de l’activitat econòmica. 

 
Abans ja ho citat vostè, però el fet 
que, segons un estudi de l’INE, 
l’Institut Nacional d’Estadística, 
Rubí figuri al capdavant de les ciu-
tats espanyoles amb major propor-
ció d’ocupació al sector industrial  
resulta molt rellevant. Com ho va-
lora? 
Aquesta dada reflecteix el que deia 
anteriorment, que Rubí és indús-
tria. La meva valoració sobre això 

Quins són els altres dos eixos del 
pla director dels polígons?  
Estan relacionats amb els serveis 
que des de l’Ajuntament podem 
oferir a les empreses i amb el conei-
xement, tant des de la perspectiva 
de la transferència tecnològica, 
cada cop més necessària per a les 
empreses que s’ubiquen al nostre 
territori, i el de la qualificació i re-
tenció de talent, un aspecte també 
determinant pel que fa al nostre tei-
xit empresarial. 
 
Quines són les possibilitats més 
destacades de negoci que ofereix 
Rubí? 
La localització de Rubí és immillo-
rable. Estem en el principal corre-
dor econòmic i comercial de l’Es-

és positiva. Malgrat que no som ali-
ens al procés de terciarització que 
es ve produint en els últims anys al 
nostre país, el pes de la indústria en 
la nostra economia encara es signi-
ficatiu. I ho valoro positivament per 
dues qüestions.  
 
Quines són? 
Primer, perquè el sector industrial 
de Rubí, innovador i internaciona-
litzat, ha sabut resistir la crisi eco-
nòmica. S’han patit tancaments i 
alguna deslocalització en aquests 
anys tan complicats, però el con-
junt del múscul industrial de Rubí 
s’ha mostrat fort davant la crisi i ha 
sabut resistir. I, per altra banda, el 
segon element de valoració positi-
va va lligat a l’ocupació. En un con-
text de mercat de treball com el que 
tenim, on la precarietat és l’element 
que més el caracteritza, l’ocupació 
que ofereix el sector industrial és en 
termes generals una ocupació de 
millor qualitat que la d’altres sec-
tors econòmics com els serveis o la 
construcció. 

 
Rubí, Sant Cugat i Cerdanyola han 
acordat potenciar la seva estratè-
gia de col·laboració territorial. 
 Així és, hem reforçat aquesta col·la-
boració que ja ve de lluny i que ha 
donat bons resultats. Els objectius 
segueixen sent els mateixos, bàsi-
cament treballar per un territori 
econòmicament més competitiu. 
El repte és treballar projectes inno-
vadors que permetin la col·labora-
ció entre les administracions que 
en formem part, el teixit empresa-
rial del territori i els agents d’inno-
vació del territori.
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ENTREVISTA

Ana María Martínez és 
membre del Partit dels 
Socialistes de Catalu-
nya. Té una àmplia tra-
jectòria com a regidora 
a l’Ajuntament de Rubí  
i va accedir a l’alcaldia 
ara fa un any. 

F R A S E S  

“Hem iniciat un 
camí d’inversions 
als polígons que    
ja ha comptat amb 
més de dos milions 
d’euros” 
 

“La localització     
de Rubí és 
immillorable” 
 
“Estem al 
capdavant de        
les ciutats 
espanyoles en 
percentatge 
d‘ocupació al  
sector industrial”  
 
“Rubí ha d’apostar 
perquè la seva 
activitat econòmica 
es desenvolupi      
en les millors 
condicions”
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Antropòloga 
social i cultural 
>> L’alcaldessa de Rubí, Ana Ma-
ría Martínez (1972), és diploma-
da en Treball Social i llicenciada 
en Antropologia Social i Cultu-
ral. També és màster en liderat-
ge per a l’acció política i màster 
en gestió pública. 

Durant el període 2003-2007 
va ser regidora de l’equip de go-
vern pel Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC) a l’Ajunta-
ment de Rubí. Va encarregar-se 
de les àrees de Serveis Socials, 
Salut Pública i Educació. Poste-
riorment, entre 2007 i 2011, va 
mantenir-se a l’equip de govern 
desenvolupant delegacions d’al-
caldia en Serveis Socials, Salut 
Pública i Educació, mentre que  
va gestionar l’Institut Munici-
pal de Comunicació, l’IMCO, en-
tre 2008 i 2011. Més endavant, 
des del 2011 fins al 2013, va man-
tenir-se com a regidora de Ser-
veis Socials i Salut Pública.  

Val a dir que després, des del 
2013 i fins al maig del 2015, va 
continuar a l’equip de govern de 
Rubí, però com a regidora sen-
se delegacions. I fa just un any 
va ser elegida alcaldessa.  
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L’estudi Xarxa Perfil de    
la Ciutat del 2015 recollia 
els indicadors que 
assenyalaven que Rubí 
començava a registrar 
una recuperació en 
l’ocupació després dels 
anys més durs de la crisi.  
 
>> L’evolució de l’atur registrat de 
l’any 2014 permet confirmar les 
previsions que apuntaven les dades 
del 2013 en relació amb una dismi-
nució de les xifres, després d’un 
augment gairebé ininterromput des 
del 2007. 

En el conjunt dels municipis de 
la Xarxa Perfil de la Ciutat, entre els 
quals s’hi compta Rubí, l’atur regis-
trat va disminuir un 7,8%, en la ma-
teixa línia que a Catalunya. Val a dir 
que el descens de l’atur va benefi-
ciat totes les poblacions. Les reduc-
cions van ser més intenses que no 
pas les registrades l’any anterior i 
que oscil·laven entre el -11% de Vic 
i el -3,5% de Manresa. 

MILLORA DE LES DADES D’OCUPACIÓ 

El quadre reflecteix l’evolució de l’impacte de la crisi econòmica en l’ocupació a la ciutat de Rubí en aquests darrers anys. FONT: PERFIL DE LA CIUTAT

La taxa d’atur registral per al con-
junt de municipis de la Xarxa va 
baixar en 1,8 punts percentuals res-
pecte del 2013 i la mitjana se situa-
va en el 19,2 per cent, una xifra per 
sota del llindar del 21% després de 
dos anys consecutius per sobre.  

A L’ABRIL DE 2016, 6.189 ATURATS 
Tot i aquesta disminució, la mitja-
na de la taxa d’atur de la Xarxa es 
trobava 2,4 punts percentuals per 

sobre de la taxa de Catalunya, que 
arribava al 16,8%. Aquest descens 
era el resultat d‘una reducció de 
l’atur registrat, tot i que també ca-
lia tenir en compte el descens de la 
població activa, tal com passava 
amb altres indicadors, com ara l’ín-
dex d’ocupació i el de contractació. 
Dels municipis de la Xarxa, quatre 
es trobaven el 2014 en un interval 
d’un punt percentual al voltant de 
la taxa mitjana d’aquest col·lectiu  

(Granollers, Manresa, Rubí i Saba-
dell), quatre per sobre d’aquest in-
terval (Mataró, Mollet del Vallès, 
Santa Coloma de Gramenet i Te-
rrassa) i els cinc restants, per sota  
(Barberà del Vallès, Girona, Lleida, 
el Prat de Llobregat i Vic). Només 
Girona i Vic se situaven per sota de 
la taxa catalana. 

Si ens fixem en les xifres corres-
ponents a l’any 2008, l’evolució de 
l’atur registrat ens mostra un incre-

ment molt intens dels indicadors  
que continuen amb molta força el 
2009, comencen a estabilitzar-se el 
2010 i tornen a créixer fins arribar a  
l’any 2013, quan iniciaran un des-
cens.  

Una tendència del tot confirma-
da en l’actualitat. Pel que fa a les da-
des actuals, el passat abril la xifra de 
persons aturades a Rubí va baixar 
fins a 6.189, gairebé un miler menys 
que a inicis de 2015.

 L’ATUR A RUBÍ EN ELS DARRERS ANYS 
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AUGMENTAR LA 
COMPETITIVITAT,  
UN OBJECTIU COMÚ 

>> Rubí és la segona ciutat d’Es-
panya en contractació a l’àmbit 
industrial; només és superada per 
Elda, a Alacant. Aquest és el resul-
tat de l’estudi d’Indicadors Ur-
bans, de l’Institut Nacional d’Es-
tadística (INE), fet públic el passat 
dia 1 de març. Aquest treball s’in-
clou dintre del projecte continen-
tal “Urban Audi”, que recull infor-
mació sobre les condicions de 
vida a les ciutats de la Unió Euro-
pea i altres països vinculats.  

Es tracta d’un projecte posat en 
marxa per la Direcció General de 
Política Regional i Urbana (DGRe-
gio), que coordina Eurostat i de-
senvolupen les oficines d’estadís-
tica dels estats que hi intervenen. 

El seu objectiu és recopilar, fer una 
estimació i publicar les dades es-
tadístiques comparables de con-
tingut econòmic i social, per tal de 
conèixer i mesurar la qualitat de 
vida en un determinat nombre 
d’àrees territorials relacionades 
amb l’àmbit urbà. 

Aquesta publicació recopila 34 
indicadors de diferents dominis per 
a 109 ciutats espanyoles. La llista 
d’aquestes es selecciona a partir de 
les dades de densitat de població i 
del volum dels seus centes urbans. 

Així, segons les xifres que aporta 
l’INE, la major proporció de perso-
nes ocupades al sector industrial a 
Espanya s’ha registrat a Elda (amb 
un 36,37 per cent) i a continuació 

s’han situat Rubí (35,97%) i el mu-
nicipi madrileny de Torrejón de Ar-
doz (25,49%). Al cantó oposat estan 
Benidorm, Melilla i Majadahonda, 
amb a penes el 2 per cent d’ocupats 
en la indústria. 

Terrassa, en aquest rànquing, 
s’ha situat en la catorzena posició, 
amb un també destacable 16,41%. 
Altres localitats ubicades en les pri-
meres posicions, després de Rubí, 
han estat Burgos, Granollers i  Elx.  

Els accessos als polígons rubinencs són espaiosos. NEBRIDI ARÓZTEGUI
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L’impacte de la 
contractació en el sector 
industrial de Rubí és       
un dels més alts de tot 
Espanya. És, en concret,  
el segon, després de la 
població alacantina 
d’Elda. Aquesta dada       
es pot inscriure dintre    
de l’objectiu que s’ha 
imposat aquesta ciutat 
d’augmentar 
contínuament la 
competitivitat de            
les seves empreses.  

EL SECTOR DELS SERVEIS, UN 66%

>> El sector dels serveis o terciari  
(aquell que engloba les activitats re-
lacionades amb els serveis mate-
rials no productors de béns) és el 
que concentra un major nombre 
d’empreses a Rubí (66,34%).  

Tot i això, el grau de terciaritza-
ció de la ciutat és més baix que el 
que es produeix en altres munici-

pis i en el conjunt de la comarca del 
Vallès Occidental (72,95%). A Te-
rrassa, el percentatge de presència 
de les empreses de serveis és del 
73,1% i a Sabadell, del 78,3%). 

La menor ubicació del sector dels 
serveis a Rubí es deu a la major 
presència d’indústria i de l’activitat 
de tipus secundari.   

Rubí té una alta presència del sector terciari o de serveis. NEBRIDI ARÓZTEGUI
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AJUDAR EN LA PLANIFICACIÓ   
DE L’ESTRATÈGIA EMPRESARIAL

>> L’Ajuntament de Rubí ha 
ofert fins a set projectes per mi-
llorar la competitivitat de les 
empreses del municipi, segons 
s’ha donat a conèixer aquest 
mateix mes. Es tracta de set ac-
cions subvencionades pel Con-
sistori i la Diputació de Barcelo-
na, impulsades per acompanyar 
a les empreses en la millora dels 
seus recursos mitjançant l’es-
tratègia, la internacionalització, 
la generació de valor diferencial 
i la innovació en xarxa, per tal 
que esdevinguin més fortes i 
competitives. 

Així doncs, dintre d’aquest 
programa destinat a reforçar la 
competitivitat, les firmes rubi-
nenques poden beneficiar-se 
aquest any de les accions qua-
dre de comandament, el fi-
nançament a mida, l’exportació 
en el cas de les petites i les mitja-
nes empreses, la consolidació i 
la diversificació internacionals, 
i la Xarxa Rubí Empresa, entre 
altres iniciatives. El propòsit és 
contribuir a la planificació es-
tratègica de les empreses de la 

ciutat que així ho requereixin, 
acollint-se a les directrius 
d’aquest programa. 

NETWORKING I COOPERACIÓ  
Aquests projectes ja s’havien po-
sat en marxa amb anterioritat,  
però enguany s’han enriquit 
amb diverses novetats, com ara 
la introducció generalitzada de 
jornades en grup per afavorir el 
networking. 

 L’Ajuntament de Rubí consi-
dera que el valor del treball en 
xarxa és el de desenvolupar la 
cooperació entre empreses de la 
ciutat, encara més tenint en 
compte la diversitat de les acti-
vitats que tenen lloc al munici-
pi, “que és un valor important i 
que volem treballar”. 

En definitiva, la voluntat 
d’aquests projectes rubinencs 
per millorar la competitivitat rau 
en que les empreses que hi 
prenguin part es puguin conèi-
xer entre elles i, d’aquesta for-
ma, compartir experiències que 
contribueixin a que es produei-
xin els avenços desitjats.   

INNOVACIÓ I INTERNACIONALITZACIÓ 
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Rànquing per 
xifra de negocis   
 
>> El rànquing de les 20 em-
preses de Rubí amb una ma-
jor xifra de negocis, segons les 
dades procedents del Registre 
Mercantil i que ha recollit el 
Butlletí Rubí Economia, és el 
següent:  

 
■ 1) B Braun Medical 
■ 2) Continental 
■ 3) Societat Catalana de  
Petrolis  
■ 4) B Braun Surgical 
■ 5) PPG Ibérica Sales  
& Services 
■ 6) DSV Road Spain 
■ 7) DSV Air & Sea 
■ 8) Intersport 
■ 9) Moehs Catalana 
■ 10) Vicente Torns  
■ 11) Ipagsa Industrial  
■ 12) Brugarolas 
■ 13) Eurofragance 
■ 14) Milar 
■ 15) Energy Express  
■ 16) PPG Ibérica 
■ 17) Dermofarm  
■ 18) Germans Boada  
■ 19) Chimigraf Ibérica 
■ 20) WMS Gaming  
International 
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EL MÓN INDUSTRIAL  
DE RUBÍ I LA CECOT
 TEXT: PERE VALLHONRAT*                                                              

>> Tots sabem que Rubí és una ciu-
tat industrial. Hi ha 11 polígons in-
dustrials, més de 1.000 naus, 900 in-
dústries, la meitat del sòl edificat és 
industrial, al voltant del 40% de ru-
binencs treballen en aquestes em-
preses, i és la segona ciutat indus-
trial de Catalunya després de la 
Zona Franca de Barcelona. 

En el segle XIX i inicis del XX, ja 
existien indústries importants a 
Rubí com: 

1.- La Pelleria, fundada al 1835 
per Narcís Menard, feia filatura de 
seda; més tard passaria a ser fàbri-
ca de rentadors de llana i pells, i al 
1918 la van vendre als Germans 
Arch, que la van dedicar a fer blan-
queig, aprests, tints i acabat de lla-
na, seda i cotó. Al 1921 va passar a 
anomenar-se Rubí Industrial, al 

1937 va donar treball a 330 treballa-
dors, a la Guerra fabricava material 
per avions de guerra republicans.  
Avui és un complex cultural.  

2.- Vapor Nou, any 1879. Funda-
da pels germans Ribas, fàbrica de 
tèxtil de velluts, de les més impor-
tants de l’Estat espanyol. Més tard,  
la va comprar Joan Bertrand, que 
havia comprat el Vapor Vell al 1865 
a Ca n’Alzamora. Va arribar a tenir 
350 treballadors. 

3.- La Seda Pich Aguilera, al 1892, 
fundada per Rafael Pich. Fabricava 
teixits de seda natural. Va arribar a 
300 obrers. 

4.- Els timbres. Comença a fun-
cionar al 1932, fa material elèctric.   
Al 1941 va entrar a formar part 
d’AEG. Va arribar a tenir 400 treba-
lladors. 

5.- Supersond, any 1950. Funda-
da pels germans Teixidó, fabricava  

motocicletes, màquines de cinema, 
televisors... Fins al 1970. 

LA RIERADA DEL 1962 
Però el desenvolupament industrial 
va arribar després de la rierada de 
l’any 1962, quan Rubí es va donar a 
conèixer al món, motivada per la 
seva situació privilegiada entre Bar-
celona, Terrassa i Sabadell.  

Al 1963 es van començar a cons-
truir naus a Can Jardí, antigament  
propietat de Can Domènec. El pro-
motor García Jiménez, afectada la 
seva empresa per la rierada, va 
comprar la finca de Can Jardí i va 
començar a vendre parcel·les, tal 
com es feia a l’època. Primer ven-
dre, després edificar i, per últim, ur-
banitzar, amb tots els problemes 
que això comportava. Al cap d’uns 
anys, quan tot va estar venut i qua-
si edificat, es va constituir una en-

titat de conservació de propietaris 
amb el seu president, Bruno Ferra-
ri, i més tard, Hugo Lavalle, i es va 
haver de tornar a urbanitzar.  

El polígon de Cova Solera va se-
guir la mateixa sort, però sense pro-
motor que es posés a urbanitzar.   
Més tard es va constituir una enti-
tat de cooperació amb l’Ajunta-
ment que va urbanitzar, motivat per 
una sentència que va promoure un 
propietari, Immobiliària Tamara;  
no es va poder legalitzar el polígon, 
tenint els propietaris que constituir  
una altra entitat per tornar a par-
cel·lar econòmicament de nou, i al 
cap de divuit anys es va poder lega-
litzar. Ca n’Alzamora i Carretera de 
Terrassa es van començar a cons-
truir al voltant de l’any 1960 de for-
ma irregular. 

El polígon mixt de Can Rosés va 
tenir la sort que els propietaris i 
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UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA

L’entrada prin-
cipal de la seu 
de la Cecot, a 
Terrassa.

promotors van ser Mercè Corral i el 
seu marit, Josep Viladiu, el tècnic 
aparellador Jordi  Sabartés i el cons-
tructor Joan Llugany. Van urbanit-
zar  abans de vendre, i van dividir la 
finca en zona industrial i la més 
llunyana en residencial. Un polígon 
exemplar en aquella època.  

El polígon de La Llana es va ur-
banitzar i vendre de forma regla-
mentària. Va coincidir amb una aju-
da important estatal per a la indus-
trialització. D’altra banda, el polí-
gon de la Bastida, un dels últims po-
lígons importants, es va urbanitzar 
i vendre de forma correcta. Els pro-
motors van ser Laboratoris Lacer i 
Immobiliària Cerdenya. A Can Sant 
Joan va urbanitzar i vendre l’Insti-
tut Català del Sòl. I Sant Genís és un 
polígon particular de les empreses 
de la família Pujol i Tarragó. 

Rubí Sud i Can Pi de Vilaroch es-
tan  legalitzats, encara que no re-
cepcionats per l’Ajuntament. Fa 
anys existeix una Entitat Urbanísti-
ca de Conservació; el seu adminis-
trador és Dionís Rovira. 

Les indústries van tenir molts 
problemes amb l’Administració 
abans de la democràcia. El primer 
batlle demòcrata va ser Miquel Llu-
gany, que va començar a posar 
ordre a l’ urbanisme de Rubí,  apro-
vant el POUM (és a dir, el Pla d’Or-

denació Urbanística Municipal). 
Al cap de quinze anys, els batlles 

següents, Eduard Pallejà i Núria 
Buenaventura, van intentar apro-
var un nou POUM sense aconse-
guir-ho, suavitzant les exigències 
del nou urbanisme amb aprova-
cions d’actuacions puntuals. 

Més tard, l’alcaldessa Carme Gar-
cía, amb la regidora industrial Ma-
ria Mas i, més tard, Jaume Buscallà,  
es van imposar l’obligació d’ajudar 
el sector. Aquesta iniciativa va coin-
cidir amb la de la patronal Cecot, 
amb seu a Terrassa, per representar  
prop de 600 empreses a la ciutat. 

UNA INICIATIVA MOLT INTERESSANT 
El seu president, Antoni Abad, i el 
seu vicepresident, Martí Colomer  
(ja desaparegut), assistits pel seu se-
cretari, David Garrofé, van trobar 
molt interessant aquesta iniciativa 
i conjuntament amb un grup d’em-
presaris de Rubí, associats a la pa-
tronal, van crear al 2006 el Fòrum  
Cecot Rubí, nomenant el seu pri-
mer president a Joan Arch (advo-
cat), fins a  02/02/2009 (ja mort), se-
guint Jordi Parera (director general 
de Top Cable) des de 02/02/2009 
fins al 10/12/2015, i actualment   
Manuel Jiménez (anteriorment,  
conseller delegat de B. Braun i ac-
tual director de projectes i de rela-

cions institucionals de la mateixa 
empresa).    

Des que Cecot va intervenir amb 
el Consistori, es va notar una gran 
millora. Existia una interlocució que 
va servir per contactar amb els in-
dustrials i alleujar els problemes de 
la urbanització dels polígons. Ac-
tualment, el Fòrum Cecot Rubí, 
amb el seu president i la resta de la 
junta, assistida per part de la patro-
nal per Joseba Ruiz i Núria Amela, 
es reuneixen periòdicament solu-
cionant problemes del sector.  

L’actual alcaldessa, Ana María  
Martínez, amb el regidor industrial 
Rafael Gueto, s’han reunit en vàries 
ocasions amb els representants de 
la junta, interessant-se i visitant em-
preses importants de Rubí, conei-
xedors i convençuts que si el sector 
funciona l’atur disminuirà.  

Com a rubinenc només em que-
da agrair l’interès de l’Ajuntament 
i del Fòrum Cecot Rubí per tal que 
el Rubí Industrial sigui valorat per 
la seva importància a tot el país. 

 (Les dades dels S. XIX i S. XX han 
estat  facilitades per Jordi Vilalta, del 
Grup de Col·laboradors del Museu 
de Rubí i Centre d’Estudis Rubi-
nencs.)   

 
* L’autor és membre vocal del 

Fòrum Cecot Rubí
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Impulsem el creixement 
econòmic de Rubí

Amb el suport de:

informació

tramitació

gestió

seguiment

assessorament

solucions

acompanyament

Oficina de serveis 
a l’empresa de Rubí
OSE Can Serra

  Suport a les empreses, a la iniciativa emprenedora 
 i als autònoms, desenvolupant accions de dinamització  
 empresarial que impulsen el creixement econòmic de Rubí.

   Finestreta Única Empresarial (FUER)
   Servei de creació d’empreses i Punt d’Atenció  
      a l’Emprenedor/a (Punt PAE)
   Escola d’Emprenedoria de Rubí (EDER)

  Serveis d’alt valor afegit que afavoreixen l’atracció, 
 la creació i la consolidació de l’activitat econòmica. 

   Servei de consolidació i atracció d’empreses 
   Portal immobiliari

  Programes per a la millora de la competitivitat 
 empresarial del territori.

  Plataforma digital de serveis empresarials  
 per emprendre i créixer en xarxa.

Rubiempresa
rubiempresa.net www.rubiempresa.net

 facebook: rubiempresa
 Twitter: @rubiempresa

93 588 70 00 
ext. 1403

www.rubiempresa.net | www.rubi.cat
Masia Can Serra | c/ Can Serra 3  | PAE CIT 5B La Llana
08091 Rubí | Coordenades: 41º30’06.17”N  |  2º01’48.37”E 
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