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1. INTRODUCCIÓ
1.3.

Presentació

El Pla d’Equipaments Culturals de Rubí respon a la demanda realitzada per part de
l’Ajuntament de Rubí a l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, i més
concretament al CERC, en un moment en que l’Ajuntament es troba amb la necessitat
de definir i planificar els usos futurs de la seva xarxa d’equipaments. Aquesta
necessitat és conseqüència sobretot de la recent i propera obertura de nous
equipaments culturals al municipi: la nova Biblioteca Mestre Martí i Tauler (ja en
funcionament però amb espais encara pendents de definició d’usos), el nou centre de
l’Espona – Centre de la Dansa Tradicional Catalana, el Centre Sòciocultural El Pinar o
el nou Celler Cooperatiu en són alguns exemples destacats.
El mapa d’equipaments resultant d’aquestes noves incorporacions es diferencia molt
de la xarxa que fins fa pocs anys tenia Rubí i que en bona mesura havia definit una
política cultural concreta. Amb els nous espais, en consonància també amb la
planificació urbanística i el nou projecte de ciutat definit en l’últim POUM, es fa un salt
qualitatiu i quantitatiu molt important que demana d’una revisió global de l’organització
de les polítiques culturals així com una necessitat d’explicació a la ciutadania
d’aquesta nova realitat.
És per això que la Regidoria de Cultura encarrega el present Pla d’Equipaments
Culturals de Rubí, amb l’objectiu d’ordenar, clarificar i exposar de forma clara i
conjunta tot aquest seguit d’actuacions, projectes recents i voluntats de futur, sota una
visió conjunta que doni sentit i coherència a tota aquesta acció municipal.
Aquest és doncs un Pla d’Equipaments Culturals estratègic per la ciutat de Rubí, que
posarà més l’accent en la definició d’un sistema de gestió de la xarxa, organització
d’aquesta en funció d’àrees transversals i fórmules de presentació pública que no pas
en l’elaboració d’un llistat d’usos per equipaments o detecció de dèficit tècnics o
infraestructurals de detall.

1.2. Estructura del Pla
El Pla d’Equipaments Culturals de Rubí s’ha estructurat en dues etapes o fases
consecutives: diagnòstic i propostes, tot i que sovint aquestes dues mirades es
superposen i es difonen, sobretot a l’hora d’entrevistar als agents culturals i d’analitzar
els actuals equipaments, ja que molts estan a mig funcionament o apunt d’obrir-se i es
barregen sovint les intencions i funcions de futur amb els serveis actuals oberts al
públic. De totes maneres el procediment d’anàlisi ha estat el d’entendre primer de tot
el municipi i la seva idiosincràsia per entrar després en la valoració dels equipaments
actuals i la planificació dels usos futurs del nou mapa d’equipaments de Rubí.
La fase de diagnòstic del Pla d’Equipaments Culturals contempla tres nivells d’anàlisi:
-

Anàlisi del context territorial: presenta de forma sintètica els trets
característics que defineixen el municipi de Rubí a nivell territorial:
demogràfic, paisatgístic, urbanístic, social i econòmic, destacant aquelles
dades que poden ser més rellevants per entendre les dinàmiques culturals
del municipi així com els principals reptes a afrontar en un futur. Tot i que
sovint aquest anàlisi sembla allunyat dels plans d’usos d’equipaments, a la
pràctica ens aporta una informació de context útil que després relacionarem
amb els objectius fixats.

6

Simpo PDF Password Remover Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
-

Anàlisi de la realitat cultural: exposa les principals dinàmiques i valors
culturals de Rubí, el que és avui i el que s’ha vingut fent en els darrers
anys, tant a nivell d’identificació dels agents més actius i implicats com pel
que fa a les pròpies activitats i programacions de la ciutat, tot destacant
punts forts i febles d’aquesta realitat.

-

Anàlisi dels equipaments culturals: valoració de l’estat, ús actual i
intencions de futur dels diferents espais sòcioculturals del municipi, així
com una breu comparativa amb els estàndards d’equipaments que es
recomanen des del PECCat (Pla d’Equipaments Culturals de la Generalitat
de Catalunya)

Propostes de futur: presentació de propostes d’actuació pel conjunt de la xarxa
d’equipaments i recomanacions del sistema de gestió i comunicació de la xarxa.

1.3. Metodologia
Per l’elaboració del present diagnòstic del Pla d’Equipaments Culturals de Rubí s’han
fet servir diferents eines de recollida d’informació i d’anàlisi, a partir d’un enfocament
bàsicament qualitatiu. Tot i que s’han recollit dades quantitatives i tingut en compte
estadístiques diverses, les propostes del pla són fruit majoritàriament d’un anàlisi i
diagnòstic qualitatiu de la realitat.
La metodologia emprada ha estat:

1. Recollida i anàlisi de dades i informació sobre el municipi i els seus
equipaments:
o
o
o
o
o

o

o

Dades sociodemogràfiques bàsiques
Dades de l’associacionisme
Dades d’activitat cultural
Dades de consum cultural
Publicacions relacionades amb el municipi (web de l’Ajuntament, revista
d’informació municipal La Ciutat, Agendes de programació dels
equipaments, ...)
Recollida d’informació específica sobre els equipaments culturals de
Rubí: plànols, activitat realitzada, dotació i característiques dels
equipaments
Memòries i informes tècnics de projectes que afecten el municipi: Pla
Acció Municipal 2008-2011 (PAM), Pla Ordenació Urbanística Municipal
2008-2020 (POUM)

2. Visites tècniques als equipaments del municipi:
o

Visites a 8 equipaments: Biblioteca Mestre Martí i Tauler, Museu
Municipal El Castell Ecomuseu Urbà, Teatre Municipal La Sala, Sala
d’Exposicions de l’Antiga Estació, Ateneu Municipal, El Celler
Cooperatiu, Centre Sòciocultural El Pinar, Museu Vallhonrat.

3. Treball de camp amb agents culturals
7
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2 reunions de treball amb l’equip de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament
de Rubí, responsables de coordinar el Pla d’Equipaments Culturals
1 entrevista en profunditat amb la regidora de l’Àrea de Serveis
Sòcioculturals
1 entrevista en profunditat amb la coordinadora del Servei a les
Persones
1 entrevista en profunditat amb el Cap del Servei de Cultura i
Cooperació
1 entrevista en profunditat amb el responsable del projecte d’Arts
Escèniques
1 entrevista en profunditat amb el responsable del projecte Patrimonial i
Expositiu
1 entrevista en profunditat amb la responsable del projecte de Foment
de la Lectura
1 entrevista en profunditat amb la responsable de la relació amb les
Entitats
1 entrevista en profunditat amb el responsable del Museu Vallhonrat
1 entrevista en profunditat amb el responsable de l’Esbart Dansaire de
Rubí

4. Anàlisi

de projectes de referència i normatives vinculades al Pla
d’Equipaments
o
o
o

Anàlisi i utilització del Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya
(PECcat – veure Annex)
Anàlisi i utilització del Mapa de Lectura Pública de Catalunya 2008
Anàlisi i utilització dels Informes de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la
Diputació de Barcelona per avaluar els equipaments del Museu
Municipal i l’Arxiu Municipal
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2. ANÀLISI DEL CONTEXT:
LA REALITAT SOCIAL DEL MUNICIPI
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2. ANÀLISI DEL CONTEXT: LA REALITAT SOCIAL DEL MUNICIPI
L’anàlisi del context es focalitza en els aspectes més rellevants que defineixen les
característiques pròpies de Rubí a nivell municipal i que cal tenir presents alhora
d’entendre la seva realitat cultural i conseqüentment la planificació dels seus
equipaments culturals.
En concret, en aquest capítol es farà referència a aquells trets de caràcter territorial,
demogràfic, històric i social que han condicionat, condicionen i condicionaran de
manera determinant la dinàmica cultural a Rubí i que cal tenir molt en compte alhora
de fer el diagnòstic de les necessitats i potencialitats dels equipaments culturals.
Aquest capítol s’estructura en tres grans apartats:




Els antecedents històrics i socials que han dibuixat la fisonomia tant física com
sociològica del municipi actual.
El perfil territorial, urbà i poblacional del Rubí d’avui a partir dels seus trets més
característics i les dades més significatives.
La projecció futura del municipi en base al nou model de ciutat que proposa el
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 2008-2020 i la seva relació directa amb el
present pla d’equipaments culturals.

2.1. Antecedents

El fenomen migratori i la rierada dels anys 60
Els anys 60 són crucials per explicar la història recent de Rubí. Es tracta d’una dècada
marcada per dos grans esdeveniments que han influenciat la dinàmica del municipi
fins al dia d’avui: un de caràcter puntual com va ser la tràgica rierada de l’any 1962 i
l’altre, el fenomen migratori de persones procedents de la resta de l’estat espanyol,
sobretot del sud d’Andalusia, com a conseqüència de la industrialització de la zona.
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Ambdós fenòmens, de manera diferenciada i amb diferent pes, comencen a definir la
configuració territorial i urbana del municipi, que establirà les bases de la seva realitat
en les dècades posteriors.
La rierada que es produí la nit del 25 de setembre de 1962 com a conseqüència d’una
violenta tempesta, arrasà el barri de l’Escardívol i la part baixa de Can Fatjó, barris als
marges de la riera, provocant entre 300 i 600 víctimes i greus danys materials afectant
vivendes de gent humil, fàbriques de la zona, camps...
Aquest esdeveniment comportà que ràpidament s’aprovés un pla d’ordenament de la
zona i tasques de reconstrucció del municipi, que sumades a la represa de la
dinàmica industrial que es va paralitzar arrel de la rierada, va provocar una nova allau
de gent que va fer créixer el nucli urbà.
Van aparèixer nous barris on fins aleshores s’havien aixecat les vinyes: el 25 de
Setembre, Barri de les Torres, Rubí 2000, Zona Sud, El Pinar, Barri de Ca n’Oriol, La
Serreta, Zona Nord, etc.
Cal esmentar en aquest punt, que fins l’arribada de les indústries, Rubí es
caracteritzava pel conreu de vinyes i la seva tradició com a vila viticultora.
Com a conseqüència per tant, d’aquest primer creixement poblacional desbordant,
Rubí es va desenvolupant per inèrcia de manera una mica desordenada, sense un pla
conjunt i ignorant les necessitats de la població. El resultat van ser unes condicions de
vida dures, blocs de pisos en urbanitzacions caòtiques, carrers intransitables sense
asfaltar ni enllumenat; pocs serveis socials i zones verdes, problemes de manca
d’aigua, de places escolars, d’assistència sanitària, etc.
Per això la prioritat d’aquesta dècada és l’assistència i progressiva cobertura de tots
aquests serveis més que no pas la planificació urbanística de la ciutat.

La dècada dels 70: alt creixement poc planificat
Durant tota la dècada dels 70, Rubí es converteix en un pol industrial d’atracció de
població per la bona comunicació que comença a tenir per carretera i ferrocarril amb
Barcelona, la qual cosa fa créixer el seu potencial de generació d’ocupació. Aquest
creixement massiu però contribueix al Rubí poc planificat i ordenat territorial i
urbanísticament.
Sociològicament, aquesta situació, juntament amb la diversitat de població vinguda
d’arreu d’Espanya, afavoreix l’absència de cohesió social, la dificultat de tenir una
identitat comuna rubinenca i la conseqüent baixa autoestima.
Tanmateix cal esmentar la formació per part de la ciutadania d’un teixit associatiu, ja
sigui a través de les associacions de veïns o de les entitats de caràcter regional, que
esdevindrà clau en el futur. En relació a les associacions de veïns, aquestes es
configuraran com a peces determinants per la defensa dels interessos i necessitats
dels barris. Per altra banda, les entitats de caràcter regional suposaran durant molts
anys un referent indentitari i jugaran un paper molt rellevant pel que fa al sentiment de
pertinença de molts dels immigrants.
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La nova immigració de finals dels 90
Donant un salt als anys 90, Rubí esdevé altre cop ciutat receptora de nous fenòmens
migratoris. Per una banda, com altres municipis de la corona metropolitana, Rubí
experimenta l’arribada de parelles i famílies joves, que degut a les dificultat d’accés a
l’habitatge a Barcelona, troben a Rubí una oferta de preus més assequible juntament
amb una millor qualitat de vida. Aquestes famílies s’estableixen principalment en
urbanitzacions i zones més residencials, tot i que també ens els trobem instal·lant-se al
nucli antic.
Per altra banda, ens trobem amb un altre fenomen comú a la resta de Catalunya:
l’arribada de nouvinguts provinents de l’estranger. Primerament del Marroc i Nord
d’Àfrica i més tard d’Amèrica del Sud i Europa de l’est. Aquests immigrants s’instal·len
sobretot en alguns barris, aquells ocupats i creats pels immigrants espanyols en
dècades anteriors, Els que més concentració presenten són sobretot el barri del Pinar,
però també Ca n’Oriol, Les Torres i La Serreta.

2.2. El Rubí d’avui

2.3. El territori
Situació geogràfica i medi natural
Rubí es troba situat a la comarca del Vallès Occidental amb una població de 73.591
habitants (dades Indescat 2010) i una superfície de 32,3 km². Limita al nord amb
Terrassa, a l’est amb St Quirze del Vallès, a l’oest amb Ullastrell i Castellbisbal i al sud
amb St Cugat del Vallès.

Vista aèria de Rubí. Fototeca.cat

Pel que fa al seu medi natural, Rubí està situat en una part de les serres de la
Serralada Prelitoral catalana: la serra de Can Riquer i la Serra de l'Oleguera al nord, i
a l'est la Serra de Can Guilera. El municipi està creuat de nord a sud per la Riera de
Rubí, a la que arriben diversos torrents procedents de les serres del nord.
Dins del terme no hi ha cap espai que gaudeixi d'una figura de protecció específica,
però dins el territori trobem part dels corredors naturals Collserola-Sant Llorenç de
Munt i de la Serra de Can Guilera, entre els que hi ha els connectors de les valls de
Sant Muç i de Can Tàpies. El terme conté altres espais amb un singular valor natural.
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Ubicació estratègica a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
La ubicació geogràfica de Rubí, limitant amb les comarques del Barcelonès i del Baix
Llobregat, i a menys de 30 quilòmetres dels principals centres econòmics del seu
entorn (Barcelona, Sabadell, Terrassa, port i aeroport), la posicionen en una zona
estratègica tant pel que fa a les comunicacions com a les possibilitats d’implantació
d’activitat econòmica. La seva localització en una de les zones més industrialitzades
de Catalunya, pròxima a Barcelona i a importants centres universitaris i de recerca
tecnològica, la situen en una posició favorable per al creixement econòmic.
Malgrat no formar part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Rubí es pot considerar
una ciutat metropolitana, no només per la seva proximitat geogràfica sinó també per
participar de forma indirecta en les dinàmiques territorials i econòmiques dels
municipis que la conformen. Uns dels grans reptes de futur de Rubí es acabar de
posicionar-se dins del context metropolità.
En l’actualitat, ja s’estan duent a terme les primeres actuacions amb la constitució del
Consorci de l’Eix de la B-30 i la formalització del “Catalonia Innovation Triangle”
conjuntament amb Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès. Igualment, Rubí
conflueix en un dels eixos estratègics que s’estan impulsant a la comarca del Vallès
Occidental, com és l’eix de l’E-9.

Mobilitat i xarxa de comunicacions
El mapa d’infraestructures i comunicacions determina els fluxos de mobilitat del
territori. Rubí compta amb un sistema vial enfocat cap a la capital de Barcelona però
també connectant-se amb la resta del Vallès. La connectivitat nord-sud i est-oest de la
xarxa viària que conflueix a Barcelona permet que Rubí estigui ben comunicada amb
les capitals del Vallès. Per altra banda, la resta de la xarxa de carreteres permet unir
Rubí amb les poblacions veïnes.
Les infraestructures de comunicació es complementen amb una estructura de
transport consolidada i en perspectives de creixement, formada per les estacions
ferroviàries de Renfe i dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, una xarxa
d’autobusos urbans i un servei de taxis.

L’estructura urbana
Pel que fa a seva planificació urbana, Rubí està en procés de transformació.
Actualment, el municipi s’estructura en base a un nucli urbà (compacte), una zona
d’urbanitzacions (més residencial, amb vivenda familiar), i una zona de polígons
industrials. Tot plegat convivint en un mateix espai, aspecte que fa de Rubí un municipi
peculiar urbanísticament parlant.
Tanmateix, Rubí està en fase de revisió del planejament urbanístic municipal. El nou
POUM (actualment aturat) vol ser l’instrument a través del qual s’hauran de donar
resposta a les mancances tant urbanístiques com de ciutat, és a dir, a nivell territorial,
econòmic i social.
En concret, pel que fa a la reforma urbana, el nou POUM aposta per la requalificació
del sòl i la protecció dels espais naturals que l’envolten, la consolidació de les trames
urbanes residencials i la creació de noves àrees de centralitat aprofitant “buits urbans”.
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Aquests se situen majoritàriament al voltant de la riera de Rubí amb un fort component
d’usos terciaris i dotacions d’equipaments a nivell municipal, comarcal i fins i tot,
metropolità.
També estableix la definició de “portals d’urbanització” situats a l’accés
d’urbanitzacions residencials de baixa densitat per tal de generar petites polaritats
urbanes que millorin el nivell dels serveis públics (equipaments, transports, etc.) en els
barris i disminueixi l’excessiva dependència actual del centre urbà.
Cal destacar en aquest punt, la rellevància que la nova planificació urbanística tindrà
pels equipaments culturals i sòcioculturals de la ciutat, sobretot pel paper que aquests
poden jugar en el territori: elements de cohesió social, dinamitzadors de noves
centralitats, espais de proximitat, etc.
2.4. La Població
El creixement demogràfic a Rubí
Actualment Rubí té una població de 73.591 habitants, i segons les previsions que ha
fet el nou POUM amb vigència de 12 anys, es fixa un sostre poblacional màxim de
95.000 habitants.
Rubí ha estat immers durant molts anys en una dinàmica intensa de creixement ja des
de les primeres onades migratòries als anys 60 i 70 fins a l’actualitat. En la darrera
dècada, com esmentàvem abans, Rubí ha estat un dels municipis que més població
ha atret com a resultat del fenomen dels “desplaçaments metropolitans” de famílies
joves a la recerca d’habitatge més assequible. Per altra banda, Rubí també ha crescut
gràcies a l’arribada d’immigració estrangera (aproximadament un terç dels nouvinguts)
passant a representar el 15,89% de la població total.
Comparativament amb la resta de municipis de la comarca i el total de Catalunya,
segons les últimes dades de l’Idescat, el creixement de la població de Rubí durant els
primers anys de 2000, amb un increment del 16,47% respecte a la població de l’any
1994, va ser superior a la de la resta de la comarca (12,07%) i el total de Catalunya
(9,76%) on l’increment va ser sensiblement inferior. Pel que fa als últims anys
mesurats (2004-2009), s’han mantingut creixements més similars a la resta de
Catalunya i, en canvi, quelcom inferior en comparació amb la comarca.
Gràfic 1.

Comparació creixement poblacional
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Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya)
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La configuració de la població
Els fenòmens migratoris d’aquests darrers anys han afavorit el rejoveniment de la
població rubinenca, essent el tram de població activa el més destacable en
comparació amb la comarca i la resta de Catalunya. (Veure més dades a l’Annex)
Tanmateix, la població nouvinguda ha comportat una renovació i ampliació dels perfils
poblacionals, passant d’una realitat social més aviat polaritzada – els de Rubí de tota
la vida versus els immigrants espanyols – a una població més diversificada. Segons
les últimes dades de l’Idescat del 2009, la distribució segons el lloc de naixement de la
població és la següent:

Gràfic 2.

Població segons el lloc de naixement. 2009
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41,38%
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Font: Elaboració del CERC a partir de les dades de l’Idescat.

Indicadors sòcioeconòmics rellevants
El nivell d’instrucció:
Tradicionalment la població de Rubí s’ha destacat per ser una població majoritàriament
obrera amb un baix nivell formatiu i cultural. Però comparant les dades corresponents
al nivell d’estudis de la població entre 1991 i el 2001, s’observa un significatiu augment
del nivell d’instrucció. Els estudis universitaris van passar del 3% al 8,3%; el batxillerat
del 4,6% al 10,9% i la FP del 9 al 12,2%.
El percentatge que més va augmentar va ser el dels estudis universitaris,
principalment com a conseqüència de l’arribada de persones joves procedents de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Cal seguir destacant però l’elevat percentatge de
població amb estudis tècnics de Formació Professional, probablement provocat tant
pel perfil industrial de la ciutat com per la seva oferta formativa.
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L’ocupació:
Pel que fa a la seva ocupació, tot i que tradicionalment la indústria ha estat i segueix
essent el sector que més ocupació genera al municipi, les últimes dades oficials (2001)
recullen un augment de l’ocupació en el sector serveis que passa del 43,10% al 1996
al 47,57% al 2001. Per altra banda, l’ocupació en el sector industrial baixa del 48,37%
(96) al 41,24% (2001).
L’augment del nivell d’instrucció i la terciarització de l’ocupació són fenòmens comuns
en els darrers anys a municipis urbans amb característiques similars, però a Rubí,
aquests dos indicadors prenen especial rellevància en quan a la transformació que
s’està produint en el seu perfil poblacional.

2.5. Primers esbossos del Rubí de demà: POUM 2020
Amb l’aprovació final del nou POUM (2008-2020), que està prevista pel proper
mandat, després de que la seva tramitació s’aturés degut a una moció, actualment
retirada, per part dels grups de l’oposició, s’inicia la definició d’un nou model de ciutat.
En el context d’aquesta transformació que ha d’experimentar Rubí en els propers
anys, ens trobem entre d’altres amb la planificació dels seus equipaments culturals. El
present pla d’equipaments culturals és una peça clau dins del sistema d’ordenació que
endega el pla urbanístic i per tant, tot i tenir una estratègia pròpia, es veu directament
afectat i implicat o viceversa pel mateix.
El nou POUM de Rubí té com a principals objectius:


Construir un model de ciutat amb noves oportunitats econòmiques. Una
ciutat industrial amb noves oportunitats, que vol encaminar-se cap a una major
terciarització de l’estructura econòmica sense perdre el seu caràcter i tradició
industrial. Actualment per créixer econòmicament, Rubí necessita transformar-se,
diversificar-se i canviar la dinàmica. Aquesta transformació es fixa en la disposició
d’espais que permetin nous usos i activitats econòmiques però sense perdre la
tradició i el caràcter industrial de la ciutat.



Dibuixar una nova planificació urbana i territorial que compensi el dèficit
d’equipaments i zones verdes, que millori la qualitat urbanística de la ciutat i
que potencií la seva cohesió territorial i social. En aquest sentit, el repte més
importat és el d’integrar a tota la població nouvinguda fomentant un sentiment de
“pertinença” al municipi.



Tanmateix, l’objectiu més estratègic del POUM, des del punt de vista de la
transformació urbana, és segurament la transformació de la Riera en un nou
espai de requalificació aprofitant tot els seus potencials. Entre les diferents
actuacions previstes al Pla, aquelles que se situen entorn la Riera conformen un
seguit d’espais i d’infraestructures que tradicionalment i per diferents raons, han
estat exclosos del procés de desenvolupament que ha tingut la ciutat en els darrers
anys.
El Pla proposa recuperar i potenciar la integració d’importants peces del sòl vacant
o obsoletes i la remodelació d’infraestructures viàries que s’organitzen al llarg de la
riera. Es tracta d’un conjunt d’actuacions urbanístiques singulars, que, en el seu
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conjunt poden arribar a articular un nou espai que esdevingui el nou eix urbà de
la ciutat.
Per altra banda, cal destacar en aquesta zona, pel que fa als equipaments
culturals, la futura ubicació de l’equipament El Vapor Nou, antiga seu industrial de
significatiu interès històric i arquitectònic que es voldria recuperar per a usos
sòcioculturals i que es connectaria peatonalment amb l’Escardívol situat a l’altra
banda de la riera.
En resum, Rubí està en un moment de redefinició com a model de ciutat. El
fort creixement demogràfic de les últimes dècades no ha anat acompanyat d’una
ordenació urbanística de la ciutat. El repte del nou POUM és el de millorar la
qualitat urbanística de la ciutat i afavorir la cohesió territorial i social.
Pel que fa a la planificació dels equipaments culturals del municipi, el repte del
present pla es fer un diagnòstic acurat de la realitat cultural i del paper que juguen
els equipaments però sobretot, definir el seu paper futur essent coherents
estratègicament parlant amb el nou model de ciutat.
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2.6. Síntesi diagnosi de la realitat social del municipi



Els diferents fenòmens migratoris que han esdevingut en el municipi des dels anys
60 fins a l’actualitat són claus per entendre l’essència i les necessitats que
presenta el Rubí actual. Ciutat diversa, plural i heterogènia.



El Rubí d’avui, conseqüència del seu passat, es caracteritza per ser un municipi en
procés de transformació.



Un enclavament estratègic, que es pot considerar ciutat metropolitana, situat a
menys de 30 quilòmetres dels principals centres econòmics del seu entorn
(Barcelona, Sabadell, Terrassa, port i aeroport).



Amb una població actual de 73.591 habitants i unes previsions que apunten als
95.000 en els propers 12 anys. Una població rejovenida i més diversa amb
l’arribada tant de noves famílies provinents de l’AMB com de nouvinguts d’arreu.



Un municipi que ha estat immers durant molts anys en una intensa dinàmica de
creixement i que no l’ha permès en molts casos, adaptar-se a les noves
necessitats d’una manera ordenada i planificada.



Un municipi que mira al futur i que actualment està en fase de revisió del
planejament urbanístic municipal amb un nou POUM que vol donar resposta a les
mancances tant urbanístiques com de ciutat a nivell territorial, econòmic i social.



En resum, Rubí està en un moment de redefinició com a model de ciutat. El nou
mapa d’equipaments de Rubí i la seva articulació a nivell de planificació i gestió ha
de pensar-se tenint com a paraigües els objectius i necessitats d’aquest nou
model. .
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3. LA REALITAT CULTURAL DE RUBÍ
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3. LA REALITAT CULTURAL DE RUBÍ

3.1.

Introducció

Abans d’entrar en una descripció més detallada de la realitat cultural de Rubí, voldríem
avançar a mode d’introducció inicial alguns dels seus punts forts i febles que ajudin a
situar-nos i entendre la seva peculiaritat, fruit d’una història i d’un context determinat.
Per una banda es detecta una certa visió pessimista i una sensació de complexitat i
dificultat pel que fa a la promoció de la cultura a la ciutat, però també s’observa una
forta motivació pel moment de transformació que està vivint Rubí i les seves
potencialitats.


Planificació cultural desigual
La dificultat de planificació i ordenació com a conseqüència del creixement
poblacional fa que durant molts anys, la planificació de la cultura a Rubí hagi seguit
la mateixa tendència que la resta de l’ordenació municipal: s’ha planificat una mica
“sobre la marxa”. En aquest sentit hi ha una necessitat de posar ordre i de
planificar d’una manera més global, coordinada i transversal.



Baix consum cultural associat a un perfil poblacional de gent treballadora
El perfil industrial i poblacional de la ciutat durant molts anys, gent treballadora i de
classe obrera amb pocs recursos, ha condicionat el consum cultural a Rubí, més
proper a la participació festiva i a la cultura popular que a la demanda de
programació escènica, d’arts visuals, divulgativa o patrimonial.



Un sentiment de pertinença fragmentat
La identitat rubinenca s’ha trobat durant molt de temps fragmentada: la manca
d’ordenació urbanística no ha afavorit la cohesió i la integració de la població
provinent de les primeres onades migratòries, i amb els anys s’han anat reforçant
les identitats d’origen per una banda (andalusa, aragonesa, gallega, etc.) i la
identitat catalana per l’altra.



Un entorn culturalment molt competitiu
Per altra banda, i en una altra dimensió però també contextual, cal tenir molt
present la ubicació geogràfica de Rubí. Tot i estar en un enclavament estratègic,
també queda afectat a nivell cultural per la forta competència de les seves
poblacions veïnes. Tenir Barcelona - ciutat amb una de les millors ofertes culturals
de l’estat- a poc més de 30 km, també Sabadell, Terrassa i Sant Cugat amb grans
tradicions culturals a prop, fan que Rubí tingui dificultats per retenir moltes de les
necessitats culturals de la població.

Tot i així, Rubí presenta avui importants potencialitats pel que fa al seu
desenvolupament cultural:


La incorporació de nous equipaments a la xarxa
En els darrers anys, Rubí ha pràcticament duplicat els seus equipaments
sòcioculturals amb la voluntat tant de cobrir les demandes i necessitats de l’actual
població com de potenciar l’activitat cultural. La incorporació d’equipaments tan
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emblemàtics com la nova biblioteca, -inaugurada l’any 2010 i que ha esdevingut un
espai clau en la nova dinamització de la ciutadania-, la propera inauguració del
Centre sòciocultural del Pinar, que vol representar un nou enfocament de la cultura
de proximitat i especialització alhora que noves dinàmiques de mobilitat entre
barris, i la recent obertura del Centre de la Dansa Tradicional Catalana, important
peça per la projecció exterior del municipi, són alguns dels exemples de la nova
etapa cultural en la que s’endinsa el municipi.


La importància històrica del teixit associatiu i de les entitats
El teixit associatiu de Rubí és una peça crucial alhora d’entendre la realitat cultural
del municipi. Sense el paper de les entitats no es poden entendre moltes de les
dinàmiques culturals establertes, però també és cert que es tracta d’un agent que
demana una revisió en molts aspectes. És una peça clau pel municipi, una de les
seves màximes potencialitats a tenir molt en compte quan es parla de cultura, però
cal revisar la relació d’aquestes amb l’administració i el seu rol en la gestió cultural
municipal.



Un canvi de model en la gestió cultural
La nova fotografia cultural que es dibuixarà al Rubí dels propers anys a partir del
nou mapa d’equipaments, demanda un nou model de planificació i gestió.
L’Ajuntament de Rubí, encapçalat pel Servei de Cultura, vol apostar per una gestió
en xarxa que aconsegueixi generar sinèrgies entre tots els àmbits i equipaments. La
incorporació de noves peces al sistema cultural fa que tot ell es trobi en un moment
de transformació positiu pel que fa a la seva redefinició. Es tracta doncs d’un
moment d’oportunitat per la dinàmica cultural de Rubí.



La implicació dels agents privats i les noves oportunitats
Pel que fa al tercer agent, la iniciativa privada, cal destacar la voluntat d’alguns
agents de seguir contribuint a la promoció cultural de Rubí, com és el cas de la
Fundació Museu Vallhonrat en la tasca de difusió patrimonial del municipi. Alhora,
la nova planificació cultural que es projecta des de la Regidoria de Cultura vol
atraure més iniciativa privada a partir de la cessió i promoció d’espais municipals
com el nou equipament de l’amfiteatre del Castell, per a que pugui esdevenir seu de
projectes i espectacles artístics promoguts per tercers.
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3.2. Els agents culturals

3.2.1. L’AJUNTAMENT COM A PRINCIPAL PROMOTOR CULTURAL
L’Ajuntament és generador d’una bona part de la dinàmica cultural del municipi.
Principalment a través de la Regidoria de Serveis Sòcioculturals, i més concretament
del Servei de Cultura, però també mitjançant altres regidories com Identitat i Projecció
Exterior, Educació, Joventut i Comunicació, el consistori s’encarrega de promoure,
programar i dinamitzar bona part de la cultura de Rubí. Fem un repàs de la gestió
municipal a partir de quatre perspectives:
-

La política cultural segons el PAM (Pla d’Acció Municipal)
La gestió municipal i organització del Servei de Cultura
La programació cultural
Els pressupostos de cultura

La Política Cultural segons el PAM (2008-2011)
Segons els objectius establerts en l’àmbit de cultura en el Pla d’Acció Municipal
2008-2011, la principal tasca del Servei de Cultura durant la darrera legislatura ha
estat el foment de les polítiques culturals de proximitat per tal de promoure el
sentiment de pertinença i orgull de la ciutadania, que com ja hem vist amb
anterioritat es tracta d’un objectiu municipal. Això s’ha dut a terme mitjançant la
potenciació de tres àrees:


La recuperació i dinamització del patrimoni històric
En els últims anys s’ha dut a terme una política de potenciació del patrimoni
recuperant i incrementant les activitats en els espais patrimonials de Rubí, amb
l’objectiu d’incrementar el sentiment d’orgull i de pertinença de la població. En
aquesta línia cal destacar principalment dos projectes: la rehabilitació de
l‘Ecomuseu Urbà del Castell i el projecte de recuperació de l’antic Celler
Cooperatiu de Rubí. Altres actuacions han estat la rehabilitació de l’edifici
modernista on s’ubica l’Ateneu Municipal i l’edifici de l’Espona, antiga fàbrica tèxtil
del municipi. I a llarg termini l’Ajuntament vol fer una aposta de gran magnitud
rehabilitant i recuperant el Vapor Nou, tot un complex industrial amb un alt valor
històric i arquitectònic per Rubí.



El suport a les entitats culturals i col·lectius creatius per tal de sumar forces
(Tots fem Cultura)
Fomentar la cultura de la participació i articular lligams estables que permetin la
vinculació i cooperació entre l’Ajuntament, les entitats culturals, col·lectius artístics
locals i els agents privats per tal de generar sinergies entre tots, és un dels
objectius més importants que ocupa a l’Ajuntament actualment.
Una de les polítiques i accions més importants en aquesta línia és la d’apostar per
un moviment associatiu cultural actiu i compromès amb la ciutat, però sobretot,
promoure un canvi de model en la relació establerta fins al moment amb les
entitats, que s’ha de concretar en un menor paternalisme per part de l’Ajuntament,
una major independència per part de les entitats i una millor coordinació entre tots.
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La promoció i programació d’activitats dins i fora dels equipaments
El Servei de Cultura duu a terme tant la promoció d’activitats en els equipaments
culturals per la potenciació del seu ús, l’impuls de programacions estables en els
mateixos i la organització de grans esdeveniments i activitats al carrer i a l’aire
lliure amb especial rellevància d’esdeveniments com la Festa Major, els Reis o el
Carnestoltes. Tot amb l’objectiu de promoure la cultura, la cohesió social i convertir
Rubí en una ciutat referent amb capacitat d’atreure i formar un públic cultural tant
intern com extern.

La gestió municipal i organització del Servei de Cultura
La promoció de la cultura a l’Ajuntament de Rubí es fa des del Servei de Cultura i
Cooperació que està sota l’àrea de Serveis Sòcioculturals, encapçalada per la regidora
de cultura, que és alhora 4ª tinenta d’Alcadia, regidora del Servei de Cooperació i
delegada d’infraestructures i suport a les entitats. És per aquest motiu que a més de
l’àrea de cooperació, el Servei de Cultura també integra l’Oficina d’infraestructures i
Suport a les Entitats.



El Servei de Cultura té com a principals objectius: (segons el PAM 2008-2011)
 Recuperar i incrementar les activitats en els espais patrimonials de Rubí amb
l’objectiu d’incrementar el sentiment d’orgull i pertinença dels rubinencs i
rubinenques cap a la seva ciutat.
 Incrementar les polítiques culturals de proximitat a l’estructuració de la ciutat i a la
cohesió de la seva societat.
 Potenciar de les festes tradicionals i populars de la ciutat
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 Fomentar la cultura de la participació com a element de corresponsabilitat,
d’aportació i d’integració en la comunitat articulant lligams estables que permetin la
vinculació i la cooperació entre l’Ajuntament, les entitats culturals, col·lectius artístic
local i els/les agents privats/des de la ciutat i apostar per un moviment associatiu
cultural actiu i compromès amb la ciutat.
 Convertir Rubí en una ciutat referent i amb la capacitat d’atraure més públic de la
ciutat i d’altres ciutats properes.


El Servei de Cooperació duu a terme les funcions de:
 Desenvolupament de projectes de solidaritat i cooperació
 Programació d’actuacions de sensibilització i desenvolupament de projectes de
solidaritat
 Desenvolupament de campanyes d’emergència
 Lideratge del Consell Municipal de Solidaritat
 Impuls i participació amb projectes de ONG’s a través de subvencions o amb
recursos propis



L’Oficina d’infraestructures i Suport a les Entitats s’encarrega de:








Registre d’entitats del municipi
Gestió de les subvencions a les entitats sòcioculturals i associacions de veïns
Atenció a les entitats
Gestió d’espais i recursos logístics per a entitats
Coordinació logística d’activitats
Gestió dels Centres Cívics
Gestió de l’Ateneu

El Servei de Cultura i Cooperació té cap de equip configurat per un cap de servei i
7 tècnics, que fins ara han estat molt lligats a un equipament en concret.








Arts Escèniques – La Sala
Patrimoni + Arts Visuals – Museu Municipal El Castell i Antiga Estació
Foment i Promoció de la Lectura – Biblioteca municipal
Suport a entitats – Centres Cívics
Festes Populars
Logística d’infraestructures i les Entitats Andaluses
Cooperació

En aquests moments, la incorporació de nous equipaments demanda que es deixi de
banda el model de blocs i equipaments i es comenci a treballar en projectes i amb
una visió de xarxa.
Segons els principals responsables del Servei, es tracta d’un nou model que ha de
permetre tendir més cap a l’especialització i el treball en xarxa, interrelacionar
equipaments i treballar d’una manera més planificada. Això vol dir més recursos
humans i en alguns casos més qualificats, qüestió complexa en el moment actual
donat el context econòmic de crisi i les retallades que estan patint i patiran les
diferents administracions públiques.
En un altre ordre de coses, cal fer referència en aquest punt a la importància que ha
tingut i té la relació de l’Ajuntament amb les entitats. En aquests moments,
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l’Ajuntament es troba en un moment de replantejament respecte a quin ha de ser
també el model de relació que s’ha de tenir amb aquestes. Històricament, com ja hem
vist anteriorment, el volum d’entitats ha estat molt rellevant i en un passat, a moltes de
les entitats, sobretot les de caràcter regional, se’ls va cedir espais municipals
(principalment equipaments com centres cívics). Això ha suposat una excessiva relació
de dependència per part de les entitats i, en certa manera, d’apropiació d’aquests
espais. És per això que en els darrers anys també s’estan revisant tots els convenis
que l’Ajuntament tenia de cessió d’espais.
En aquesta línia també cal destacar dos projectes que s’estan realitzant per
reorganitzar tota la gestió i coordinació d’entitats:
 L’Ateneu Municipal de Rubí (inaugurat al desembre de 2010) com a espai de
referència pel teixit associatiu. Antigament gestionat per una coordinadora
d’entitats i actualment amb un projecte de gestió municipal externalitzat a una
empresa de serveis.
 La creació del Portal online d’entitats per l’accés de tota la ciutadania
Per últim, tant el Servei de Cultura com la resta d’àrees del consistori, es troben amb
un repte important que és la coordinació amb altres àrees. Pel que fa
específicament a Cultura, les sinèrgies i relacions que s’estableixin amb la resta
d’àrees, destacant de manera especial Educació, Comunicació, Joventut i Identitat,
seran crucials per a dur a bon terme estratègies municipals a través d’accions
culturals.
En resum, pel que fa a la gestió municipal de la cultura, l’Ajuntament està vivint un
moment de transformació i ampliació d’equipaments que demanda una revisió
organitzativa interna i un cert canvi de model.

La programació cultural municipal
En la programació cultural que proposa l’Ajuntament es veu reflectit un dels eixos
principals de la seva política cultural actual: el foment de les polítiques culturals de
proximitat per tal de promoure el sentiment de pertinença i orgull de la
ciutadania.
En totes les àrees es pot observar una programació on estan incloses activitats que
d’una manera o altra posen en relleu el suport a la creació local o reforcen el sentiment
de pertinença mitjançant la posada en valor d’allò que es propi de Rubí. Així doncs,
trobem un esforç important dedicat a potenciar les festes populars, una programació
d’arts escèniques que inclou el Rubí en Escena que promociona els grups de creació
escènica i musical de la ciutat o un projecte expositiu des d’on es vol donar a conèixer
els artistes locals.
També cal esmentar, que pel que fa a la programació d’activitats per a promoure la
cultura de proximitat, l’Ajuntament té actualment poca oferta de tallers i activitats en
els centres cívics, degut a que aquests són majoritàriament contenidors d’entitats.
Tanmateix, en les noves propostes d’equipaments recentment en funcionament com
és el cas de l’Ateneu i el properament inaugurat complex sòciocultural del Pinar, ja
contemplen en la seva oferta una programació de tallers i cursets formatius.
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Si en centrem en les activitats programades al llarg del passat any 2010, es van
programar aproximadament un total de 284 activitats, entre l’Ajuntament, les entitats i
les AA.VV Una gran part d’aquestes activitats es van realitzar en els equipaments de
la ciutat, destacant principalment les següents:


Biblioteca Mestre Martí i Tauler: A la nova biblioteca es van organitzar un total
de 150 activitats entre les destinades al públic infantil (48) i al públic adult (102),
repartides de la següent manera:
 Infantil: Club de Lectura fàcil, Hores del Conte i espectacles de titelles
 Adult: Converses amb l’autor, tallers, presentacions de llibres, lectura
de poemes, lectures dramatitzades, exposicions, xerrades, tertúlies,
concerts, formació (activitats repartides entre els diferents espais de la
biblioteca, l’auditori i la sala d’exposicions)



La Sala - Teatre Municipal: Es van realitzar un total de 41 representacions
repartides segons els gèneres de la següent manera:
 Teatre: Un total de 18 obres tant provinents de companyies
professionals com amateurs de Rubí representades dins dels cicles de
Temporada Estable, Entre Bambalines i Rubí a Escena
 Espectacles Infantils: 8 espectacles principalment de teatre
 Música: un total de 12 concerts, destacant la presència de concerts de
corals i música tradicional catalana
 Dansa: 3 espectacles de dansa, un ballet, un infantil i un espectacle de
dansa contemporània



Museu El Castell: L’Ecomuseu urbà del Castell va acollir durant el 2010 un total
de 18 activitats programades al voltant de les temàtiques d’història i patrimoni tant
de Rubí com de caràcter més universal.

 Exposicions: 3 exposicions: Els Pirates a la Mediterrània, Els Bolets de
Rubí i Europa fa 1 milió d’any

 Conferències: 6 conferències de temàtica històrica
 Activitats Infantils: 5 activitats de temàtica variada


Antiga Estació: Un total de 6 exposicions: tant d’artistes locals, obra pictòrica,
escultòrica i art contemporani.

Cal dir que fins ara, la programació d’activitats ha estat concentrada als equipaments,
amb excepció de la programació de festes que es realitza majoritàriament als carrers
de la ciutat. D’aquesta manera, el teatre municipal La Sala es la que ofereix
majoritàriament tota la programació d’arts escèniques, el Castell Eco Museu Urbà, les
activitats al voltant del patrimoni, i l’Antiga Estació on es trobava la oferta expositiva.
En la actualitat, i en especial, en el plantejament de treball en xarxa que l’Ajuntament
es proposa dur a terme, la programació d’activitats d’una àrea específica comptarà
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amb més d’un equipament i espai per desenvolupar-se. En aquest nou plantejament,
un dels espais de referència on està present la programació de diferents àrees es la
biblioteca. En aquesta es concentra programació escènica, expositiva i patrimonial a
més de la programació d’activitats pròpia.
En aquest sentit, un dels aspectes a tenir en compte en la part propositiva del present
document i que l’Ajuntament considera molt important, és oferir una nova proposta de
comunicació de la programació d’activitats a la ciutadania per tal de donar a conèixer
la oferta independentment de l’equipament on es programin.

Els pressupostos de cultura
Des de l’any 2003, s’observa un increment del pressupost destinat a cultura. Es tracta
de l’època on es comença a invertir més en cultura, amb una posta el dia dels
equipaments, infrastructures i serveis necessaris per a la ciutadania. Tanmateix, el
període més significatiu és dóna entre l’any 2007 i 2008 on el percentatge del
pressupost de cultura sobre el pressupost total de l’Ajuntament, passa de tenir un pes
del 2,55%, l’any 2006, al 6,03% i 8,67% els anys posteriors. Es tracta d’un període on
continua la transformació iniciada el 2003 per aconseguir estàndards d’equipaments,
infraestructures i serveis necessaris per a una ciutat amb una previsió d’augment
significatiu de la població (71.000 habitants al 2007 i 73.591 habitants actualment).
Pel que fa al 2009, tot i que el pressupost destinat a cultura va ser menor que els dos
anys anteriors, el seu pes en relació al pressupost total de l’Ajuntament, així com la
despesa en euros per habitant, continua estan per sobre dels percentatge dels
municipis de la mateixa franja de població (prenent com a referència els anys 2007 i
2008), posant de manifest la importància que la cultura té en el conjunt de les
polítiques municipals de Rubí.
Rubí

Pressupost cultura

2002

1.195.828,37€

41.188.657,69 €

2,90%

2003

1.584.566,97€

54.888.467,64 €

2,89%

2004

1.604.731,25€

68.189.091,03 €

2,35%

2005

1.997.281,21€

62.653.616,22 €

3,19%

2006

1.959.897,36€

76.857.090,50 €

2,55%

2007

5.471.346,00 €

90.761.931,48 €

6,03%

2008

7.709.688,39 €

88.884.105,56 €

8,67%

2009

4.801.892,12 €

93.829.467,12 €

5,12%

95.575.526,71€

5,59%

2010

5.349.621,09 €

Pressupost Ajuntament

% cultura

Font: Elaboració del CERC de la Diputació de Barcelona a partir de dades del SIEM (Servei d’Informació Econòmica
Municipal). NOTA: El criteri seguit pel SIEM sobre Pressupost-cultura és només el que fa referència a la classificació
funcional de Difusió i Promoció de cultura (Subfunció 451).
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Pressupost cultura
(total)
RUBÍ
Total Pressupost municipis
similars per trams de població
(50.000 – 100.000 hab.)
Mitjana municipis de 50.000 –
100.000 hab. de la Província
de Barcelona

547.134,60 €

2007
Pressupost
Pressupost
cultura /
Ajuntament
pressupost
Ajuntament
9.076.193,15 €
6,03%

33.894.406,87 €

880.997.375,92 €

2.824.533,91 €

73.416.447,99 €

3,85%

Despesa
en cultura
per
habitant
77,61 €
41,78 €

Total
habitants
70.494
811.245

2008
RUBÍ
770.968,84 €
8.888.410,56 €
8,67%
107,19 €
71.927
Total Pressupost municipis
similars per trams de població
48.731.843,78 €
984.998.173,29 €
4,95%
60,07 €
811.245
(50.000 – 100.000 hab.)
Mitjana municipis de 50.000 –
4.060.986,98 €
82.083.181,11 €
100.000 hab. de la Província
de Barcelona
Font: Elaboració del CERC a partir de dades del SIEM (Servei d’ Informació Econòmica Municipal) de la Diputació de
Barcelona. NOTA: El criteri seguit pel SIEM sobre pressupost-cultura és només el que fa referència a la classificació
funcional de Difusió i Promoció de cultura (subfunció 451).

El pressupost de cultura previst per l’any 2011, és de 748.331€, posant de relleu que
tot i la situació de crisi i de retallades, l’esforç que l’Ajuntament de Rubí està fent en
matèria cultural en els últims anys és destacat.
De manera específica, i per entendre de quina manera es reparteix el pressupost
destinat a cultura, observem que en el pressupost d’aquest any 2011, la partida on
s’ha destinat més esforços econòmics és a la Festa Major i al Cicle de Nadal amb un
42,13% del pressupost total. En concret, la major part de la despesa es concentra
entre les activitats realitzades i la seva promoció i difusió.
La següent partida més alta és la de la promoció cultural amb un total de 23,33%.
Aquesta partida inclou sobretot les subvencions ordinàries destinades a les
entitats culturals, a més de programes de col·laboració, el conveni cultural amb el
Casino Espanyol (equipament que està a punt de ser de titularitat municipal) i el suport
al Rubí Folk, entre d’altres.
Per últim assenyalar que on es destina menys pressupost és al projecte expositiu de
la ciutat, amb un 0,99% del total.
Taula: Percentatge del pressupost cultural destinat per programes
FESTA MAJOR/CICLE NADAL

42,13%

PROMOCIÓ CULTURAL/ENTITATS

23,33%

FESTES POPULARS

9,10%

BIBLIOTEQUES

8,76%

ARTS ESCÈNIQUES

8,20%

PATRIMONI

7,49%

PROJECTE EXPOSITIU DE LA CIUTAT

0,99%

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament de Rubí
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3.2.2. LES ENTITATS I EL TEIXIT ASSOCIATIU
Les entitats són un actiu molt important de Rubí i de la seva vida cultural. Sobretot a
nivell de festes i activitat social i popular. Segons les últimes dades, el municipi compta
amb 135 entitats culturals -de les quals aproximadament 70 estan en actiu- amb un
pes comparatiu similar a la resta de la comarca i significativament per sobre de les de
la província de Barcelona.
Taula. Nombre d'entitats. Comparativa.

2010
RUBÍ
Comarca
Província
Barcelona

Entitats
Entitats/1.000
culturals/1.000
hab.
hab.

Entitats*

Entitats
culturals

% Entitats
culturals

334

135

40%

4,80

2,08

4.702

2.105

45%

5,35

2,40

39.208

5.298

14%

0,28

0,71

Font: Elaboració del CERC a partir de dades publicades pel Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya
* Dades actualitzades a setembre de 2010

El moviment vinculat a la tradició rubinenca catalana, en termes numèrics és més
minoritari que d’altres entitats vinculades a la identitat, però en canvi, manté un grau
molt més alt d’afiliació i cohesió, amb moltes formacions, sobretot en l’àmbit de la
dansa, i sense una crisi interna tant acusada.
El moviment associatiu majoritari és el vinculat a les migracions de l’estat espanyol
produïdes durant els anys 60-70. Aquestes entitats són molt importants a nivell de
volum, tradició, presència i nombre d’activitats que realitzen però també pateixen d’un
greu problema de relleu generacional.
Del total d’entitats que existeix a Rubí aquestes es distribueixen de la següent manera:
















11 Entitats relacionades amb les cultures d’origen de l’immigració
17 Entitats vinculades a tradicions catalanes
1 Entitats vinculades a Casinos i Ateneus
1 Entitats vinculades a la Identitat i Llengua Catalana
2 Entitats vinculades a la història de Rubí
10 Entitats vinculades al teatre
4 Entitats vinculades a la dansa
5 Entitats vinculades a la música
1 Entitats Infantils i Juvenils
8 Entitats vinculades a aficions i hobbies
1 Entitats vinculades al món del motor
9 Altres
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Entitats i projectes destacats
Pel que fa a la oferta d’activitats i projectes que realitzen les entitats en cada un dels
grups valdria la pena aturar-se en aquelles que més impacte tenen a nivell de
dinamització de la ciutadania a Rubí.


Associació Cultural de Sant Galderic i la Fira de Sant Galderic: L’any 1995,
gent del món de l’art i un grup de joves pagesos de Rubí, amb inquietuds i ganes
de promoure la cultura, decideixen sumar esforços i fer una fira que agrupi els dos
àmbits. Amb aquesta finalitat es crea l’Associació Sant Galderic el nom de la qual
és fruit de la reivindicació per recuperar el patró dels pagesos catalans.



La Societat Sant Antoni Abad de Rubí i La Festa de Sant Antoni: Fundada fa
quasi 150 anys aquesta entitat s’ha encarregat des d’aquesta data d’organitzar la
Festa en honor del Sant Patró, avui també coneguda com Festa Major d’Hivern. Ha
estat una de les entitats de Rubí que ha comptat amb més socis, essent en la
actualitat uns 450. Tenen la seu social al Casino Espanyol.



L’Esbart Dansaire de Rubí: És una entitat cultural amb 83 anys d’història a la
ciutat, de les més nombroses i arrelades al municipi. Té per objectiu fundacional el
treball en els diferents àmbits de la dansa catalana: el de l’ ensenyament, amb
l’escola de dansa, el de la producció i presentació d’espectacles des del seu cos
de ball, i també el de la conservació i difusió de les tradicions catalanes. Organitza
entre d’altres el Festival Internacional de Dansa Tradicional de Rubí – Rubí Folk- i
la Festa dels Xatos. En un futur immediat, l’Esbart Dansaire disposarà del Centre
L’Espona, Centre de Dansa Tradicional Catalana, com a nova seu oficial de
l’entitat.



Foment de la Sardana de Rubí i Escola de Sardanes Flor de Neu: Ambdues
entitats promouen l’Aplec de Sardanes de Rubí, els altres aplecs com el de Sant
Muç a la tardor i el concurs de colles sardanistes.



Coral Conturbat Me, Societat Coral Unió Rubinenca i l’Obrador Coral de Rubí:
La Unió Coral Rubinenca, és l'hereva de les primeres corals de Rubí, fundades el
segle XIX. Entre els actes més destacats d’aquesta estan les “Caramelles” i els
concerts de Nadal.



La CECAR i El Día de Andalucía: Organitzat per la Coordinadora d’Entitats
Culturals Andaluses de Rubí i la FECAC (Federación de Entidades Culturales
Andaluzas en Catalunya). Enguany, ha reunit unes 20.000 persones i consisteix en
una gran festa i manifestació de les tradicions andaluses. Rubí acull la diada des
de fa 6 anys facilitant a les entitats col·laboradores tots els serveis necessaris.

Pel que fa a les entitats significatives per la seva tasca en l’àmbit de recuperació de
la història i el patrimoni de Rubí destaquen les següents:



Grup de col·laboradors del Museu de Rubí/Centre d’Estudis Rubinencs:
Es tracta d’una associació dedicada a col·laborar amb el Museu de Rubí i que
vetlla per la conservació del fons patrimonial del museu així com per la difusió,
conservació i estudi del patrimoni cultural de Rubí. Actualment tenen la seva
seu, oberta al públic, a la nova biblioteca Mestre Martí i Tauler.
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Fundació Museu Biblioteca de Rubí: La Fundació Museu Biblioteca és una
entitat local, amb 75 anys d’història, que té com a finalitat treballar temes
patrimonials i museístics. Té com a objectius la promoció i la protecció del
patrimoni local i el recolzament al teixit associatiu. Juntament amb el Grup de
Col·laboradors del Museu, vetlla pel fons patrimonial del Museu de Rubí a més
d’haver cedit dues peces a l’exposició permanent del Castell Ecomuseu. Té la
seva seu a la Rectoria de l’Església de Sant Pere.

La ubicació de les entitats
Pel que fa als espais o equipaments on aquestes entitats tenen les seves seus, moltes
d’elles ocupen espais als Centres Cívics. En aquests casos, l’Ajuntament paga els
serveis però són les mateixes entitats qui es gestionen el seu espai dins del centre
cívic. Segons la visió dels responsables de l’Ajuntament, es tracta d’equipaments
sovint en estat bastant precari.
Aquesta situació és fruit d’una època en que no existia massa planificació cultural i
s’anava ubicant les entitats en funció de les seves demandes. Ara l’Ajuntament, com
s’ha fet referència anteriorment, s’està replantejant el model de gestió dels Centres
Cívics i en concret la cessió d’espais a les entitats.

L’Ateneu com a espai referent de suport a les entitats
Per últim, pel que fa la relació específica de les entitats amb l’Ajuntament, aquestes
disposen actualment d’un nou equipament de referència: l’Ateneu Municipal de Rubí,
que des del passat desembre 2010 vol ser “el centre neuràlgic del teixit associatiu de
la ciutat”.
L’Ateneu és un edifici històric, de propietat municipal, que des de la seva inauguració i
fins al 2001 va ser gestionat directament per l’Ajuntament, i que entre els anys 2001 i
2009 va ser gestionat per la Coordinadora d’Entitats Culturals. A partir d’aleshores
torna a mans de l’Ajuntament. Ha estat reformat i actualment té la funció principal de
esdevenir l’espai de suport a les entitats. La gestió és municipal en conveni amb una
empresa de serveis, Iniciatives i Programes SL, tot i que s’ha creat un Consell de
Centre on poden participar totes les entitats usuàries de l’Ateneu per tal d’afavorir una
àmplia participació en el funcionalment d’aquest, establint-se reunions periòdiques per
treballar sobre el pla anual de l’equipament.
L’Ateneu vol donar suport a l’àmbit associatiu tant a nivell tècnic com infraestructural i
ser un espai de relació entre entitats, població i administració local. Les entitats hi
poden trobar des de assessorament i orientació, informació i cessió d’espais, mentre
que la ciutadania pot gaudir d’un servei de telecentre, tallers i cursos de formació.
L’Ateneu té un paper clau en la relació entre les entitats i el consistori, mitjançant
tots els serveis que aquestes poden trobar així com el fet de tenir un espai referent
d’interrelació. Caldrà valorar si aquesta funció s’acompleix després del seu primer any
de funcionament.
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3.2.3. ELS AGENTS PRIVATS
La iniciativa privada a Rubí en relació a temes culturals està principalment liderada per
tres agents: La Fundació Vallhonrat, peça clau en el projecte de Patrimoni, L’Aula
de Cultura Unnim i La Sala Claraboia, com a agents actius dins l’àrea d’arts visuals i
projecte expositiu. Són agents privats però amb una clara vocació pública i de
mecenatge. La iniciativa cultural més comercial no ha tingut mai massa pes a Rubí, on
ha costat trobar inversió privada en determinats àmbits d’oci i lleure. Algunes possibles
causes podrien ser:





La manca de serveis de ciutat degut al ràpid creixement demogràfic i urbanístic
El baix nivell d’instrucció dels ciutadans i els pocs hàbits de determinat consum
cultural
La falta d’espais o zones adequades
La forta competència dels municipis de l’entorn

Per tant, durant molt de temps, les empreses privades que ofereixen serveis culturals
han deixat al marge a Rubí. En la actualitat i de cara al futur més proper, l’Ajuntament
té la voluntat de convidar als inversos privats a participar de la vida cultural de Rubí.
Amb excepció de l’Aula de Cultura Unimm, que forma part de l’obra social que té
aquest grup de caixes d’estalvi originaries de la comarca (abans caixa de Terrassa),
els altres dos agents privats són agents locals, actors fortament arrelats al municipi
pels seus orígens i molt implicats en la tasca que duen a terme: promoció del patrimoni
local i potenciació dels artistes locals respectivament


El Museu Etnogràfic Vallhonrat: El Museu Etnogràfic Vallhonrat és un projecte
familiar que es comença a crear a mitjans del segle passat quan Miquel Vallhonrat
i Brau s’inicia en el món del col·leccionisme amb peces de la família de primers de
segle XVIII, i posteriorment amb aportacions dels rubinencs. Actualment, disposen
d’unes 8000 peces, totes elles exposades per temàtica i per col·leccions al llarg de
les sis sales de que disposa el museu.
La voluntat dels responsables del museu és “anar prenent pes, mica en mica, a la
vida cultural de Rubí i per extensió que sigui conegut per tota aquella gent que
valora i estima les seves arrels, per la gent que aprecia els seus propis orígens i
que pot aprendre d’un passat no massa llunyà”. En aquest sentit, s’han iniciat
converses tant amb l’Ajuntament com amb la Fundació Museu Biblioteca de Rubí
per cedir l’espai annexa del Museu com a espai patrimonial per acollir iniciatives
municipals. Alhora, s’ha encetat un cicle de tallers i visites concertades per a nens i
nenes de les escoles de Rubí per a que puguin conèixer de primer mà les eines i
oficis que es feien a la seva ciutat.



La Sala Claraboia: La Claraboia va néixer l’any 1984 per necessitat d’un estudi
taller d’alguns artistes locals com ara Pep Borràs, Conrat Homs, Rosaura Malla i
Montse Fonts. La Claraboia va acabar esdevenint un espai alternatiu en el
moviment artístic a Rubí, un punt de trobada d’artistes i activitats culturals. La sala
va reobrir-se l’any passat (2010) coincidint amb el 25è aniversari. La dirigeix
l’artista rubinenc Pep Borràs i té com a objectiu principal exposar-hi obra d’artistes
joves de la ciutat.
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La Claraboia té un paper simbòlic i fàctic molt important pel moviment artístic local i
tant per la seva tasca com per la seva ubicació, molt a prop del centre històric , es
considera una peça estratègica del projecte expositiu de la ciutat.


L’Aula de Cultura Unimm: L'Aula Cultural de Rubí és un espai gestionat pel
Centre Cultural Unnim Obra Social, que organitza i acull exposicions de pintura,
escultura, fotografia, gravats, etc., principalment d'autors rubinencs. Inaugurada
l'any 1980, l'Aula també dedica gran part de la seva activitat a cedir el seu propi
espai a organitzacions de Rubí, com ara associacions i entitats culturals, per tal
que puguin donar a conèixer la seva activitat o commemorar esdeveniments i
aniversaris a través de mostres fotogràfiques. Tant per la seva tasca com per la
seva ubicació a menys de 100 metres de l’Antiga Estació, fa que també s’inclogui
dins del circuit del projecte expositiu de la ciutat.



Sales de Concerts: Per últim, cal destacar la tasca dinamitzadora musical que
estan realitzant els bars que programen música en directe, com són: Sant
Patrick’s Bar, Barn d’en Greg, New Yorker i La Parra, que ofereixen música en
directe i permeten als grups musicals locals emergents trobar circuits d’exhibició
dins del municipi. Aquestes sales són alhora un bon exemple d’una bona sinèrgia
entre cultura i oci dirigida principalment al públic jove i que pot ajudar a evitar la
fugida de consum d’oci cultural a altres municipis.

3.2.4. ELS ARTISTES LOCALS
El moviment artístic local a Rubí que participa de manera independent, fora de les
associacions i/o entitats en la vida cultural del municipi, té força presència en especial
en l’àmbit de les arts visuals. Un dels espais que podria canalitzar la seva obra és la
Sala la Claraboia, originada per alguns dels seus representants i que actualment, com
s’ha vist anteriorment, vol potenciar l’exposició d’obra de les noves generacions
d’artistes locals joves.
Aquest col·lectiu artístic troba suport i espai d’exposició també a l’Antiga Estació, la
sala municipal de referència en l’àmbit de les arts visuals. Així mateix els nous
equipaments municipals recentment inaugurats com són la Biblioteca, l’Ateneu, o com
serà el nou Centre Sòciocultural del Pinar, inclouen ja sigui en la seva definició
conceptual o en el seu disseny d’usos, espais destinats per la promoció dels artistes
locals.
En l’àmbit escènic cal destacar el projecte Rubí a Escena, projecte encetat per
l’Ajuntament amb la finalitat de reforçar el sentiment identitari i que dóna cabuda dins
de la temporada estable de teatre, dansa i música local al Teatre Municipal La Sala.
Per últim, pel que fa a la formació de futures generacions d’artistes locals, cal destacar
la rellevància de 2 centres formatius d’ensenyaments artístics de titularitat municipal:
L’Escola d’Art EDRA i l’Escola Municipal de Música Pere Burés Ambdós centres
es troben a l’equipament cultural de l’Escardivol.


Escola d’Art EDRA: EDRA és l'escola d'art i disseny de l'Ajuntament de Rubí.
S’imparteixen cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i superior,
tallers artístics, plàstica, cursos, cursets i seminaris. Actualment té uns 232
alumnes i un claustre de 23 professors. Compta amb una sala d’exposicions on els
alumnes puguin exposar la seva obra.
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Escola Municipal de Música Pere Burés: El seu objectiu és donar una formació
musical sòlida i viva, i també ensenyar a gaudir de la música a tots els infants,
joves i adults que en manifestin interès. Actualment, el centre compta amb 450
alumnes i 26 professors. També disposa d’un auditori que podria obrir-se al públic.



Per últim, cal destacar la importància que tradicionalment ha tingut l’Escola de
dansa de l’Esbart Dansaire de Rubí.

3.3. Els àmbits culturals
A continuació fem una breu revisió transversal de tota l’activitat exposada fins al
moment amb l’objectiu d’analitzar l’oferta cultural per àmbits artístics o temàtics.
Aquest anàlisi es considera apropiat tenint en compte una futura organització en xarxa
dels equipaments municipals.

LES ARTS ESCÈNIQUES
L’àmbit de les arts escèniques a Rubí s’articula actualment tenint en compte una peça
clau: l’equipament de La Sala Teatre Municipal, que s’encarrega de la programació
de la Temporada Estable de Teatre, Música i Dansa de Rubí. Es tracta d’una
programació àmplia i variada on tenen cabuda els diferents gèneres escènics amb
major pes del teatre. El públic infantil també està representat amb una oferta de
programació infantil específica. En aquesta programació també s’inclou el projecte
Rubí a Escena que promociona els espectacles de companyies de teatre i dansa així
com grups de música locals.
A nivell estratègic i per diferenciar-se de la seva forta competència – Auditori de Sant
Cugat, oferta teatral a Barcelona-, el teatre municipal de Rubí s’ha posicionat com un
teatre per a residències de companyies professionals. En aquest sentit, companyies
com Dagoll Dagom T de Teatre, TNC, Fura dels Baus, Color Dansa, Mudances, etc. Hi
han residit.
La Sala és actualment la referència escènica per la ciutadania de Rubí, tot i que el
projecte escènic que s’està definint de cara al futur, i que aquest pla d’equipaments
haurà d’ajudar a dur a terme, contempla la incorporació a la xarxa escènica d’altres
espais i/equipaments de caràcter polivalent i privat. Alguns d’ells ja han començat a
funcionar com a tals, altres estan per fer-ho, en molts casos s’han d’acabar de definir
els usos i posicionament específic però en tot cas, la xarxa escènica ja està en marxa i
La Sala, que actualment es trobava força saturada, podrà “descongestionar-se i
alliberar-se” una mica. Els següents espais podrien ajudar a aquesta tasca: Sala
Polivalent del Pinar, l’Auditori de la Biblioteca, l’Amfiteatre del Castell, el Celler i El
Casino Espanyol.
A nivell de l’afecció teatral, el municipi té un important nombre de grups de teatre i
dansa amateur, destacant un parell de companyies amb força potencial. Els grups
amateurs, tenen l’espai del Casal Popular com a referència a més de la possibilitat
d’actuar a la Sala en el context del Rubí a Escena, però en general estan mancats
d’espais tant d’assaig com d’exhibició. En aquest àmbit teatral cal destacar el buit de
formació regalada que existeix al municipi.
Pel que fa la dansa destaca l’activitat, tal i com s’ha explicat anteriorment, de l’Esbart
Dansaire de Rubí, que per la seva tradició, nombre de socis i alumnes, volum i qualitat
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dels seus projectes, i pel seu esforç de barrejar tradició i innovació, s’ha convertit en
un referent a nivell nacional.
Pel que fa l’àmbit musical, les seva importància actual però sobretot la seva
potencialitat, fan que aquest s’hagi “independitzat” en certa mesura de l’àmbit d’arts
escèniques i que vagi prenent forma com a projecte propi. Sobretot per la projecció del
nou Centre Sòciocultural del Pinar que es vol posicionar com a nou espai
especialitzat en la música. Aquest nou equipament complirà altres funcions però
gaudirà d’una Sala Polivalent/Auditori que podrà acollir actuacions musicals, així com
espais d’assaig i creació. La proposta provisional des de l’Ajuntament és que sigui
l’espai de referència de la creació local de música moderna i popular. Es pot afirmar
que en l’actualitat Rubí viu un bon moment a nivell de formacions musicals que
justifiquen i reclamen d’alguna manera aquests serveis (al voltant d’uns 70 grups
musicals) Caldrà tenir en compte també el paper de les sales de concerts privades,
dues en concret, que també programen habitualment concerts de bandes locals, apart
del circuit Rubí a Escena.
En l’àmbit musical formatiu cal destacar la importància de l’Escola de Música de
Rubí, amb 30 anys d’història i cantera també de músics per a la ciutat. És un agent
important per la seva tasca formadora reglada però també com a dinamitzador de
l’escena musical rubinenca. Actualment estan ubicats a l’edifici de l’Escardívol.
Per últim recalcar alguns agents musicals més: dues corals potents, els grups de
timbalers i grallers, que també estan en expansió i presenten alguns problemes
d’espai, els grups de música tradicional no catalana (flamenc, gaites gallegues...) i
l’Associació Jazz Rubí que organitzen una mostra de jazz durant la Festa Major.

EL FOMENT DE LA LECTURA I EL CONEIXEMENT
La Biblioteca Municipal Mestre Martí i Tauler, amb la inauguració de la seva nova seu
al gener del 2010, lidera el projecte de lectura pública ocupant-se d’oferir a la
ciutadania l’accés a la informació, coneixement, cultura i lleure en diferents suports
documentals. Es tracta d’un equipament polivalent que disposa de diversos espais
com ara l’Auditori, la Sala d’exposicions, la zona infantil (amb aula per tallers i espai de
nadons) i l’espai chillout entre d’altres.
Però sobretot, la Biblioteca Mestre Martí i Tauler és un eix vertebrador, cohesionador i
integrador del municipi: treballant per la integració dels nouvinguts, oferint
programacions culturals diverses i per tant dinamitzant a la ciutadania, així com
realitzant una important tasca de col·laboració amb les escoles.
El canvi d’edifici i l’ampliació del servei ha suposat un salt endavant qualitatiu i
quantitatiu molt important a nivell de públic, activitats i usuaris. Des de l’obertura de la
nova Biblioteca s’han multiplicat per dos tant el nombre d’usuaris com de préstecs
realitzats durant l’any. Durant el 2010, van passar per la biblioteca un total de 182.000
usuaris segons dades de l’Ajuntament, i s’hi van realitzar 230 activitats (exposicions,
visites, activitats culturals, activitats de foment a la lectura) que van suposar la
participació d’11.000 persones.
L’equipament es va consolidant doncs com una eina de democratització de la cultura i
que fomenta el sentiment de pertinença a la ciutat.
Pel que fa al programa específic de foment de la lectura, la biblioteca planteja una
oferta variada que s’especificarà posteriorment en la fitxa d’aquest equipament.
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A banda de les activitats que s’ofereixen en aquest equipament cal destacar el servei
de Bibliopiscina que es realitza durant els mesos d’estiu a la piscina municipal de
Can Rosés, on la Biblioteca Martí i Tauler cedeix part del seu fons bibliogràfic per tal
d’apropar la lectura als ciutadans.
A nivell de serveis de proximitat als barris, no existeixen actualment aules de lectura
complementàries als serveis generats des de la Biblioteca central, qüestió que hauria
de plantejar-se en una futura planificació dels equipaments de proximitat.

EL PATRIMONI
En l’àmbit de foment i divulgació del patrimoni s’estan fent grans esforços des de
l’Ajuntament de Rubí en els darrers anys, ja que es tractava d’un dels àmbits més
precaris des del tancament de l’antic Museu de Rubí. A més coincideix plenament amb
una de les línies estratègiques prioritàries a nivell municipal que és la de reforçar el
sentiment d’identitat i pertinença entre els rubinencs.
El projecte patrimonial en el seu conjunt està format actualment per quatre peces
principals: el Castell Museu Municipal, el nou Celler Cooperatiu, el Museu Vallhonrat i
l’Arxiu Històric. En un futur tardà es preveu incorporar un nou equipament de gran
envergadura en l’edifici del Vapor Nou.
Històricament hi havia hagut un museu ubicat en un edifici que actualment no existeix i
que pertanyia a la Fundació Museu Biblioteca Rubí, de la qual el consistori en forma
part. Al desaparèixer l’edifici les col·leccions es distribueixen i s’emmagatzemen a
diferents espais de la ciutat (Escoles Evangèliques, rectoria de l’Església, a la nova
Biblioteca actualment...)
El Castell Museu Municipal de Rubí és avui l’equipament de referència en matèria
patrimonial i on s’explica concretament la història local del municipi. Durant tot l’any
2009 va estar tancat degut a unes reformes que entre d’altres aspectes han permès
superar les barreres arquitectòniques que presentava l’edifici, reubicar els espais
expositius i redefinir el relat museístic. Segons dades de l’Ajuntament, durant l’any
2010 el museu va rebre més 20.000 visites, una quantitat força superior a la mitja
d’usuaris que fins aleshores tenia el Museu. (Veure més informació al capítol Els
equipaments culturals a Rubí)
L’altre projecte de gran transcendència que complementarà l’oferta i activitat del
Castell és l’edifici del Celler Cooperatiu. El Celler, que actualment està en procés de
restauració, serà una peça clau en el nou mapa patrimonial del municipi, tant a nivell
intern de reforç identitari com per la seva vocació de projecció exterior. L’equipament
del Celler, tot i estar pensat des de l’òptica de xarxa com a espai polivalent, vol ser la
seu del nou Museu del Treball de Rubí. En paraules de la regidora de cultura “El
Celler vol ser el símbol de l‘essència treballadora de Rubí: les vinyes i la indústria”
Per altra banda, en matèria patrimonial no es pot deixar d’anomenar la important tasca
que s’està realitzant des dels agents privats i associatius: com és el cas del Museu
Etnològic Vallhonrat i les entitats implicades en la recuperació i promoció del patrimoni
local (el Grup de Col·laboradors del Museu, la Fundació Biblioteca Museu de Rubí i la
Taula de Patrimoni aprovada des del 2000 i que s’organitza en grups de treball segons
els temes i projectes que realitza d’inventari, catàleg, museu, etc.). Concretament, la
Taula de Patrimoni no es convoca des del 2006 i les seves tasques han estat
absorbides pel catàleg aprovat per l’Ajuntament i la Generalitat.
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Per últim, pel que fa a l’Arxiu Municipal, està pendent de traslladar-se definitivament a
la nova biblioteca. L’arxiu disposarà dels serveis de consulta de fons documentals,
atenció personalitzada, servei educatiu a les escoles i ús d’un lector/reproductor de
microfilms. L’objectiu municipal és que aquest trasllat suposi una revisió del projecte
arxivístic i una integració d’aquest servei en el conjunt de la xarxa d’equipaments
patrimonials. Fins ara l’Arxiu depenia orgànicament de serveis centrals i la intenció de
l’Ajuntament és que passi a dependre de l’àrea de cultura.

LES ARTS VISUALS
L’àmbit de les arts visuals és minoritari en rellevància i pressupost a la resta d’àmbits
anteriorment analitzats però per contra presenta un important potencial i sobretot una
major visibilitat recent degut a la incorporació de nous espais expositius.
La política cultural d’empenta a la creació i artistes locals afavoreix aquest àmbit per la
important quantitat d’artistes plàstics i visuals que té Rubí. En aquest sentit,
l’Ajuntament està potenciant les exposicions i treballs dels artistes locals tant des de la
seva seu central, l’Antiga Estació com en la resta d’equipaments de la xarxa.
La sala d’exposicions de l’Antiga Estació funciona des de l’any 1995 i manté una
programació continuada de 5-6 exposicions l’any, enfocada a potenciar els artistes
locals. Tot i així es preveu que amb la incorporació d’altres espais disponibles, l’espai
d’art de l’Antiga Estació s’enfoqui més en exposicions d’art contemporani en general.
Cal destacar en aquest sentit la presència de la Biennal d’Art Contemporani Català
que en la seva itinerància exposa a Rubí. La Biennal d’Art Contemporani Català és
una biennal d’art d’ampli prestigi avui reconegut al país, sorgida de la seva activa
societat civil, que ha aconseguit implicar-hi diferents administracions públiques i
privades. Rubí va acollir la darrera Biennal, la XVII mostra, durant el passat mes
d’octubre del 2010.
Pel que fa a altres equipaments amb espai expositiu cal destacar:







La sala d’exposicions de la Biblioteca + terrassa
(destinat a cicles amb artistes locals. 2 exposicions l’any)
L’espai expositiu a l’Ateneu (destinat a les exposicions de les entitats)
L’espai expositiu al Centre Sòciocultural del Pinar (exposicions amateurs/barri)
Espai expositiu a l’EDRA, l’escola d’art i disseny de Rubí (alumnes)
Exposicions temporals del Castell Museu Municipal (de caràcter patrimonial)
El Museu Vallhornat, que ja té una sala dedicada a un escultor internacional i
que posa a disposició un espai annex de 800m2 que podria acollir obra artística
també.

Per altra banda, existeixen agents en l’àmbit privat com són la Sala Claraboia i l’Aula
de Cultura de la Sala Unnim que estan apostant des de fa un temps per l’art visual. A
més a més, a nivell formatiu, cal destacar la importància de la Escola d’Art EDRA,
escola d’art municipal que ja fa més de 30 anys que es dedica a l’ensenyament
artístic. Encara que s’ha de veure l’estratègia a seguir per vehicular més i millor el
talent sortint d’aquesta escola.
En tots els casos, la intenció per part de l’Ajuntament és la de crear un circuit d’arts
visuals on tots els espais estiguin interconnectats i es puguin generar sinergies
reforçant-se entre ells.
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Si incloem el cinema dins el sector de les arts visuals, cal dir que la difusió
cinematogràfica a Rubí és força limitada i escassa. No existeixen sales de cinema
comercial al propi nucli de la ciutat ni cap sala municipal de cinema especialitzada. El
teatre municipal La Sala està actualment equipat amb un projector de cinema i una
pantalla i és allí on es programen en els darrers anys cicles de cinema en versió
original de forma setmanal, amb una bona acollida de públic. Recentment també a la
nova Biblioteca s’han iniciat uns cicles de cinema amateur, però no existeix un
projecte conjunt ni coordinació entre aquests dos espais i projectes.

FESTES I TRADICIONS
Els diferents programes d’actes de les festes populars que organitza o recolza
l’Ajuntament de Rubí, uneixen la cultura i la tradició popular, la qualitat i la popularitat,
tractant de potenciar la identitat local, i creant valors de cohesió i pertinença.
Tradicionalment, la ciutat de Rubí, ha anat mantenint i recuperant les festes populars i
les seves tradicions. Amb la programació de festes és volen assolir els següents
objectius:


Prestigiar les festes populars de la ciutat



Apropar la cultura tradicional i popular a la ciutadania



Potenciar la cohesió social i el sentiment de pertinença



Implicar al teixit associatiu, agents socials i econòmics i diferents col·lectius.

De manera històrica, moltes de les festes i celebracions han estat organitzades per les
entitats, creades al voltant del reforç i manifestació d’un sentiment de pertinença i
identitat. Cal destacar en aquest sentit, el paper de dos agents originats en el teixit
associatiu: la Taula de Cultura Popular i Tradicional i la CECAR (Coordinadora
d’Entitats Andaluses de Rubí)
La Taula de Cultura Popular i Tradicional és un espai creat l’any 2000 per cercar
una interrelació entre l’Ajuntament i les entitats culturals amb l’objectiu de promocionar
i revitalitzar activitats i festes tradicionals. Hi formen part un total 14 entitats i es tracta
d’un bon exemple de treball en xarxa i transversalitat entre els diferents agents
culturals per a un objectiu comú que és la promoció de la cultura popular, l’orgull de
pertinença i la cohesió social.
La CECAR, és una coordinadora d’entitats andaluses de Rubí, a on destaca el paper
de la Hermandad Rociera de Rubí. S’encarrega entre d’altres d’organitzar activitats i
festivitats al voltant de les tradicions i manifestacions culturals andaluses com el Día
de Andalucía, juntament amb l’Ajuntament i la FECAC.
També comencen a ser rellevants les manifestacions culturals i festes de les noves
migracions i cultures tot i que aquestes tenen una repercussió més minoritària.
Entre les festes que s’organitzen al municipi les més destacades són:


La Festa Major de Sant de Pere, la festa gran de Rubí, que cada any se
celebra el dia 29 de juny i té una durada de quatre o cinc dies. S’organitzen
més de 150 activitats diverses en places i carrers de la ciutat i es programen
espectacles especials. Destaca el Piromusical, la ballada popular de les

38

Simpo PDF Password Remover Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Gitanes al carrer, el torneig d'escacs, o el concurs de pintura ràpida. Enguany,
amb la incorporació dels nous equipaments, en especial el Parc del Castell, la
Festa Major ha guanyat nous espais per l’organització d’esdeveniments de
caràcter lúdic i cultural.


La Festa Major de Sant Roc està considerada la segona Festa Major de Rubí.
Es realitza el segon cap de setmana de setembre, organitzada per les entitats
que formen la Taula de Cultura Popular i Tradicional de Rubí i l’Ajuntament.
Entre els actes destaquen la trobada de puntaires, la trobada de gegants, els
versots, una audició de sardanes, el ball de l'envelat, la Tronada de Sant Roc,
la Xerricada, activitats infantils i la cantada d’havaneres.



Fira de Sant Galderic: La fira de St. Galderic, organitzada per l’entitat amb el
mateix nom (Sant Galderic) es va celebrar a Rubí per primera vegada l’any
1995. Fruit d’una idea sorgida entre la gent del món de l’art i alguns dels pocs
pagesos que encara quedaven a Rubí la fira combina art i productes de la
terra. La fira es concentra al nucli antic de la ciutat.



Nadal i Cavalcada de Reis: El Nadal és una de les celebracions que més
mostra el dinamisme de Rubí i de la seva ciutadania. Amb aquesta finalitat
s’ofereix un programa amb activitats pensades per a tots els públics i que tenen
lloc en diversos espais de la ciutat. Entre d’altres, es pot gaudir del Pessebre
ubicat a la Plaça de l'Ajuntament, del Carter Reial que visita els diferents barris
de la ciutat, de les activitats infantils que porta el Mag Rubisenc – personatge
molt emblemàtic- al Castell Ecomuseu Urbà, així com de la Cavalcada de Ses
Majestats els Reis d’Orient. Alhora, són moltes les entitats que hi participen
impulsant activitats lúdiques i culturals i que ajuden a fomentar la convivència i
la participació ciutadana.



Carnaval: El Carnaval és una de les festes populars per excel·lència del
calendari festiu de Rubí. El Carnaval fomenta l’art efímer en la seva vessant
col·lectiva, la participació ciutadana i la promoció de la implicació
d’associacions i col·lectius culturals, així com l’ús de l’espai públic com a lloc
d’interacció entre els ciutadans. Les Rues esdevenen aparadors de la vitalitat
de la ciutat i l’espai públic de la ciutat es transforma en un escenari teatral per a
què la ciutadania surti al carrer.



Sant Antoni: La Societat de Sant Antoni Abat de Rubí fou fundada fa quasi
150 anys i s’ha encarregat des d’aquesta data d’organitzar la Festa en honor
del Sant Patró. Aquesta activitat ha tingut lloc tots aquests anys, interrompuda
tan sols per el parèntesi de la guerra civil. Ha estat una de les entitats de Rubí
que ha comptat amb més socis, essent en la actualitat uns 450 (sense
distincions per edat, sexe ni nacionalitat) cosa que ens permet continuar
desenvolupant les activitats a la nostra seu social, el Casino Espanyol, que té
un aforament limitat.



Dia d’Andalusia: Organitzat per la Coordinadora d’Entitats Culturales
Andaluzas de Rubí i la FECAC. Enguany ha reunit unes 20.000 persones i
consisteix en una gran festa i manifestació de les tradicions andaluses. Rubí
acull la diada des de fa 6 anys facilitant a les entitats col·laboradores tots els
serveis necessaris.
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3.4. Síntesi diagnòstic de la realitat cultural


Rubí és una ciutat que presenta avui una considerable riquesa cultural a nivell de
valors patrimonials, activitat cultural i espais de programació. Presenta a més
importants potencialitats de cara al futur: la incorporació de nous equipaments a la
xarxa, la importància històrica del teixit associatiu i de les entitats, la voluntat de
canvi de model en la gestió cultural i la bona disposició dels agents privats.



Tot i així el municipi encara arrossega unes connotacions del passat que han estat
poc favorables per la dinamització de la cultura: poca planificació cultural, un
sentiment de pertinença fragmentat i un entorn culturalment molt competitiu.



Per una banda trobem una alta participació a nivell de festes i celebracions
populars, però en canvi uns hàbits de consum cultural millorables a nivell escènic,
d’arts visuals o patrimonial. Aquesta tendència ha canviat una mica en els darrers
temps a partir de la incorporació i reformulació de determinats equipaments i
serveis (com és el cas de la Biblioteca Municipal o del Museu del Castell) que han
vist augmentar el nombre d’usuaris de forma significativa.



L’Ajuntament és el principal promotor de la política cultural del municipi. La seva
tasca en els darrers anys s’ha centrat en tres objectius prioritaris: la recuperació i
dinamització del patrimoni, el suport a les entitats i col·lectius creatius, i la
promoció i programació d’activitats culturals tant dins com fora dels equipaments.
L’eix vertebrador en tots els casos i que és clau en la política municipal és reforçar
el sentiment identitari i l’orgull de pertinença al municipi.



A aquesta tasca cal sumar-li la important aportació del teixit associatiu i dels
agents privats a Rubí, actius molt importants en la vida cultural del municipi. Entre
ells i l’Ajuntament existeixen lligams i espais de coordinació estables, però encara
queda molt camí per recórrer a nivell relacional i de cooperació. Sobretot pel que fa
la relació amb les entitats més històriques, on s’arrosseguen certes dinàmiques i
actituds que caldria revisar en un futur.



Tot i la important tasca que s’ha fet en política cultural des de l’Ajuntament en els
darrers anys, l’estructura organitzativa i el model de gestió municipal presenten
avui algunes limitacions i dèficits significatius que demanen un replantejament del
treball i una revisió global de l’organització dels serveis. El plantejament tradicional
de gestió d’un equipament → un director ha de donar pas a una gestió en xarxa
més transversal que impliqui, alhora, una millora en la comunicació i difusió a la
ciutadania de les diferents actuacions que es duen a terme. La Taula de Cultura
Popular i Tradicional seria un bon exemple de sinèrgia entre els diferents agents
per a un projecte/àrea comú.



En resum, la realitat cultural de Rubí és complexa i rica, tradicional i moderna
alhora, amb agents implicats i voluntat de tirar endavant. Una realitat en procés de
canvi on l’arribada dels nous equipaments juntament amb les noves directrius
municipals confirmen la necessitat i oportunitat d’una planificació estratègica a llarg
termini.
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4. ELS EQUIPAMENTS CULTURALS A RUBÍ
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4. ELS EQUIPAMENTS CULTURALS

4.1. L’evolució dels equipaments culturals a Rubí
Si fem una mirada històrica a l’evolució dels equipaments culturals a Rubí, podríem fer
una classificació en tres etapes diferenciades, cada una lligada a un plantejament o
visió concreta o al propi context social i polític del moment. No es pretén fer una visió
històrica exhaustiva sinó fer un breu repàs que ens ajudarà a comprendre el mapa
actual d’equipaments detallat en el següent capítol.
L’etapa de les activitats (1979-2002)
Els primers anys de democràcia es van caracteritzar en matèria de política cultural per
la importància en la programació d’activitats i la poca inversió en equipaments. En
aquest sentit pren molta rellevància el teixit associatiu com a motor de promoció
cultural. Pel que fa als equipaments durant aquesta època destaquen en el mapa les
següents peces:






L’Escardívol: Antiga fàbrica on es van establir les Escoles d’Art i Música, la Ràdio,
la seu de l’Esbart Dansaire i una Escola d’adults.
El Teatre municipal: que fou l’antic cinema reconvertit en sala de teatre.
L’Ateneu, una torre modernista que es converteix en l’espai de referència pel teixit
associatiu.
El Castell, una antiga casa pairal que s’erigeix com a referent patrimonial de Rubí
L’Antiga Estació dels Ferrocarrils, el vestíbul de la qual es converteix en la sala
d’art municipal

En aquesta etapa, els grans moments de cultura a la ciutat els encapçalen les festes
populars i les diverses celebracions del calendari festiu, accions que no
necessàriament requereixen de contenidors especials.
Per una altra banda, com que es prima molt l’activitat i poc el continent, el paper i
protagonisme de les entitats és molt alt i l’Ajuntament opta per una política de suport a
aquestes que es tradueix entre d’altres en facilitar espais per que aquestes puguin
tenir la seva seu. Aquests espais encara avui es troben en els anomenats centres
cívics creats en aquesta època.

La posta al dia en equipaments contenidors (2003-2011)
A partir del 2003, el govern de Rubí, comença un canvi que marca un punt d’inflexió en
la gestió cultural municipal. Entre altres coses es planteja una política cultural
enfocada a l’actualització dels equipaments culturals. En aquest sentit, es duen a
terme les següents actuacions:
Durant la primera legislatura:


Es reobre l’espai Espona: Es tracta d’un espai inaugurat durant l’anterior govern
però que no s’havia definit cap ús específic. Es decideix adequar i obrir una sala
d’exposicions d’art.
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Projecte de la nova biblioteca: Durant el mandat 2003-2007, també es fa el
disseny del que serà la nova biblioteca Mestre Martí i Tauler, tot i que no s’obrirà
fins a principis del 2010.



Per altra banda, es mantenen els equipaments ja existents en l’anterior època.

En el mandat s’amplia considerablement el mapa d’equipaments provocant com hem
vist al llarg del capítol anterior la necessitat d’endreçar, planificar i redefinir un nou
model de gestió. Els espais que s’han incorporat recentment i/o reformat són:


Biblioteca Municipal Mestre Martí i Tauler, que esdevé el gran equipament de
referència de la ciutat i la segona biblioteca més gran de Catalunya. És alhora un
espai polivalent que inclou una sala d’exposicions i un auditori entre d’altres.



L’Ateneu Municipal, que es reobre com a espai de referència per donar suport a
les entitats i també com a espai polivalent per oferir programació i activitats
culturals. Ara però sota titularitat i gestió municipal externalitzada a una empresa
de serveis.



El Castell – Museu Municipal, que es reforma durant el 2009 i crea al seu voltant
una nova zona: el Parc del Castell, que incorpora un amfiteatre per actes de gran
format i un arborètum.



L’Espona: Centre de la Dansa Tradicional Catalana, recentment inaugurat i que
vol ser un referent de Rubí a l’exterior així com la nova seu de l’Esbart Dansaire de
Rubí.



El Complex Sòciocultural del Pinar, la zona de l’equipament dedicada a usos
culturals té prevista la seva inauguració al llarg de l’any 2012. Tindrà un paper
referent doble: per una banda voldria representar el nou model de centre cultural
de proximitat, i de l’altra, ser un espai especialitzat de creació en l’àmbit musical
local.

Altres espais recuperats i pensats en aquesta etapa són:


El Celler, com a nou espai patrimonial, futura seu del Museu del Treball però
alhora amb una sala polivalent que permetrà realitzar espectacles de mitjà format.



El Casino Espanyol, edifici emblemàtic situat al centre de Rubí, fins ara propietat
d’una societat privada amb qui l’Ajuntament ha fet un conveni per a que passi a ser
de titularitat municipal. La idea és fer-lo funcionar com a espai escènic però encara
estan per definir els usos.

El futur: El treball per projectes, àrees i xarxa
Després d’aquestes dues etapes, que en bona mesura se succeeixen d’igual manera
al país i a molts municipis de Catalunya, arriba el moment de centrar l’atenció i els
esforços en la gestió d’aquest projecte de ciutat, en treure el màxim fruit d’aquesta
xarxa d’espais i equipaments així com del conjunt d’agents i activitats que
tradicionalment han dotat de contingut i activitat cultural al municipi.
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Hi ha molts més elements en joc i cal una visió per projectes i per àrees culturals que
faciliti un treball més interconnectat i en xarxa, que posi de relleu el valor i la
singularitat de cada espai, per evitar duplicitats, per crear sinèrgies i noves relacions i,
en definitiva, per poder oferir al ciutadà un conjunt de serveis i oportunitats més
complert i global.
Tanmateix, en un context de crisi econòmica i retallades pressupostàries cal afinar en
la gestió i el funcionament d’aquest sistema cultural per tal que sigui un bon motor
d’activitat pel municipi sense necessitat d’incrementar a curt termini els costos
d’estructura d’una manera irresponsable.
A banda de posar en marxa i dissenyar els usos pel conjunt dels nous equipaments
esmentats, així com la nova gestió en xarxa, la nova etapa de futur haurà de
contemplar tres projectes més:


El Vapor Nou: Projecte de futur a llarg termini en el marc de la planificació
establerta pel nou POUM



El nou model de Centres Cívics com a Centres sòcioculturals de proximitat:
En aquesta propera legislatura es voldria redefinir el model de centres cívics cap a
un nou model de centres culturals polivalents.

En la segona part d’aquest document s’abordaran propostes i recomanacions de futur
per aquesta nova etapa que ja s’ha començat a definir.
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4.2 El mapa actual d’equipaments: fitxes dels equipaments

El mapa d’equipaments que es contemplen en aquest Pla està format per les següents
peces, de les quals s’ha elaborat una fitxa individual de cadascun d’ells a mode de
resum.


D’àmbit municipal
a) Els equipaments actuals:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La Biblioteca Mestre Martí i Tauler
El Teatre Municipal La Sala
El Castell Ecomuseu Urbà - Museu MunicipalAuditori del Parc del Castell
L’Antiga Estació
L’Ateneu Municipal
L’Escardívol

b) Els equipaments de nova creació/rehabilitació (2011-2012):
8. L’Espona CDTC (Centre de la Dansa Tradicional Catalana)
9. El Centre Sòciocultural El Pinar
10. El Celler Cooperatiu
11. El Casino Espanyol


D’àmbit privat
12. Museu Vallhonrat
13. Sala Claraboia i Aula de Cultura Unimm

c) Altres equipaments a contemplar en el futur:
14. Els Centres Cívics
15. Torre Salduba
16. El Vapor Nou
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LA BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ TAULER

Adreça: C/ Aribau, 5
Titularitat
Gestió

Municipal
 Integrada a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la
Diputació de Barcelona i dins la xarxa UNESCO de la qual
formen part 41 biblioteques a Catalunya i Balears i que tenen
molt en compte la funció social, educativa i integradora de les
biblioteques.
 Responsable: Anna Maria Garcia Ramiro




DESCRIPCIÓ DE
L’EQUIPAMENT





USOS I SERVEIS QUE
OFEREIX




Biblioteca ubicada en un nou edifici de 8000 m², antiga
fàbrica metal·lúrgica de La Josa.
La superfície útil del que és la Biblioteca pròpiament és de
4970m2, distribuïts en 4 plantes. Amb sales diferenciades de
lectura i estudi, sales per fer activitats, sala chill-out i terrassa.
També té una sala infantil diferenciada, amb zona per a petits
lectors i aula de tallers.
És també un equipament polivalent que inclou:
o Auditori de 167 m2 i aforament per 120 persones
o Espais per exposar – principalment la sala
d’exposicions amb 108,80m2 + vestíbul 242,50m2
o El Servei de Cultura de l’Ajuntament
o Arxiu (encara per traslladar) – Magatzem de 520m2 +
sala de consulta de 18m2
o Magatzem del Museu de 492m2
o La seu de l’associació Amics Col·laboradors del
Museu de Rubí amb 30,15m2
o Espai previst pel trasllat de la Ràdio municipal

Servei de préstec bibliotecari: Durant el 2010 s’han realitzat
un total de 95.663 préstecs d’un fons documental de 77.603,
entre llibres, material audiovisual, diaris i revistes
Serveis complementaris com a Biblioteca Municipal:
organització de trobades amb escriptors, presentacions,
xerrades, lectures i tertúlies sobre llibres i literatura
Conferències sobre temàtiques actuals organitzades per
altres serveis de l’Ajuntament o entitats
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Programació d’activitats infantils al llarg de tot l’any: Hora del
conte setmanal, tallers de lectura, clubs de lectura concursos
per Sant Jordi, etc.
Visites escolars en col·laboració amb el Servei d’Educació
Participació en activitats de la ciutat conjuntament amb altres
serveis municipals i entitats de la població: Festa Major, Sant
Jordi, Mes de la Dona, Dia del Medi Ambient
Participació amb el “Grup de Biblioteques UNESCO”
Activitts diverses a l’auditori: conferències, presentacions de
llibres, col·loquis amb autors literaris, espectacles de petit
format, concerts, cursos i jornades.
Exposicions especialment enfocades a la promoció dels
artistes i creadors locals.



La Biblioteca rep un públic molt divers, essent un dels
equipaments que aglutina més varietat i diversitat de públic.
Els més destacats són: el públic infantil i juvenil, el públic
escolar, la gent gran i els nouvinguts. En total al 2010 va rebre
més de 182.414 visites.



Pel que fa als serveis i activitats complementàries al voltant
de l’auditori i la sala d’exposicions, la Biblioteca rep un públic
més adult amb interessos culturals específics.



Edifici històric, arquitectònicament emblemàtic i de grans
dimensions amb un fort impacte en l’estètica urbana de Rubí i
el converteix en un espai singular d’orgull ciutadà. Accessible i
ben ubicat al nucli urbà del municipi.
Com a biblioteca de ciutat ens trobem amb un equipament
vertebrador, cohesionador i integrador del municipi: ofereix
programacions culturals diverses per dinamitzar la ciutadania,
treballa amb la integració dels nouvinguts i realitza una
important tasca de col·laboració amb les escoles.

PÚBLICS





Només amb un any d’existència ha aconseguit incrementar
el nombre d’usuaris i lectors de manera molt significativa
(un 42%).



Com a espai polivalent, és l’equipament referent de la nova
xarxa d’equipaments culturals de Rubí. És el centre neuràlgic
de les polítiques culturals i alhora, pel seu tamany, ubicació,
caràcter polivalent i diversitat d’espais, on conflueixen totes
les línies culturals que es treballen des de l’Ajuntament.



Com a punts febles s’apunten mancances de personal que
fan difícil les ampliacions d’horari que convindrien a
l’equipament així com certes carències formatives en part del
personal que hi treballa. L’equipament també té alguns
problemes de manteniment de l’edifici (calefacció, refrigeració,
i il·luminació)

VALORACIÓ
GENERAL
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EL TEATRE MUNICIPAL “LA SALA”

Adreça: C/ Cervantes, 126
Municipal
Titularitat
Municipal
Gestió
Responsable: Àngel Miquel Castejon

DESCRIPCIÓ DE
L’EQUIPAMENT



Equipament situat al centre de Rubí destinat principalment a les
arts escèniques des de 1992.



Té una superfície total útil de 1420m2 amb un aforament de 548
localitats, un escenari amb una superfície de 164 m2 amb 11 m
de boca i 10 de fondària, i una platea de 426m2.



A nivell d’equipament tècnic escènic es considera ben dotat i
gaudeix també de pantalla i projector de cinema. Disposa d’un
espai de bar però que no funciona en l’actualitat.



Les últimes reformes es van fer al 2009 millorant tot el sistema
de climatització.



Temporada estable de teatre, música i dansa. Inclou el projecte
Rubí Escena.
Espectacles infantils i juvenils preparats per “La Xarxa”,
delegació a Rubí de la Fundació Xarxa d’Espectacles infantils i
Juvenils de Catalunya, que ofereix dins la programació de la
temporada estable un espectacle al mes.
El cicle “Entre Bambolines que ofereix obres de petit format.
Un cicle de cinema en versió original
Cessió d’espais a entitats i associacions del municipi per a la
presentació d’espectacles i la realització d’esdeveniments de
caràcter lúdic i social
Residències a companyies professionals



USOS I SERVEIS
QUE OFEREIX
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PÚBLICS

Durant l’any 2010, pel Teatre Municipal La Sala van passar un
total de 50.500 espectadors, 1.500 més que el 2009. Es poden
diferenciar els següents tipus de públic:

 El públic aficionat al teatre
 El públic infantil i familiar
 El públic vinculat a entitats i teixit associatiu


Es tracta d’un equipament històric, cèntric, accessible,
referència escènica per a la ciutadania de Rubí. La seva
programació és amplia, variada, de qualitat i abraça a molts
tipus de públic.



En els últims anys està encapçalant iniciatives molt atractives i
amb molt potencial tant pel seu posicionament intern com
extern, com són els programes Rubí Escena i les residències
per a companyies professionals.



És per tant un espai que s’ha volgut optimitzar i dirigir des d’una
òptica plurifuncional i transversal, la qual cosa li ha aportat molt
bons resultats però també una certa saturació de l’espai.

VALORACIÓ
GENERAL

49

Simpo PDF Password Remover Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

EL CASTELL ECOMUSEU URBÀ – MUSEU MUNICIPAL

Adreça: Carrer del Castell, 35
Municipal
Titularitat
Municipal
Gestió
Responsable: Joan Gallisà





DESCRIPCIÓ
DE
L’EQUIPAMENT





USOS I SERVEIS
QUE OFEREIX

És l’equipament de referència a Rubí en matèria patrimonial,
especialitzat en la història del municipi.
Museu Municipal integrat dins la Xarxa de Museus Locals de la
Diputació de Barcelona des de la seva creació.
L’equipament consta de 2 plantes i un total de 641m2, dels quals
només 124 estan dedicats a exposició. A la primera planta es
troba l’exposició permanent Rubí, l’evolució d’un poble, on
antigament es trobava la sala senyorial. A la planta baixa es
troben les exposicions temporals de temàtiques històriques i
patrimonials variades.
El museu també consta d’una sala d’actes o auditori que està
equipat amb un canó de llum, un projector, una pantalla i un
equip de so.
Annexa a l’auditori, s’ha reservat temporalment un espai de
consulta pels usuari que amb prèvia petició demanin aquests
servei.
Les últimes reformes es van realitzar al 2009, i van suposar
entre d’altres beneficis superar les barreres arquitectòniques que
existien.



El Museu municipal de Rubí té per objecte exposar i difondre la
història de la ciutat com a patrimoni col·lectiu, conservar i
difondre els objectes que s’hi exposen i per últim, refermar la
identificació dels ciutadans amb la seva història local.



La seva programació i serveis contemplen:

 L’Exposició Permanent: Rubí l’evolució d’un poble que es
planteja com un recorregut cap al passat a través d’imatges,
audiovisuals, restauracions i material arqueològic que permeten
als visitants contemplar peces de gran valor històric i artístic.
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 Les Exposicions temporals: El museu presenta una
programació basada principalment en 3 exposicions temporals
l’any.

 Cicle de conferències: vinculades tant a aspectes patrimonials
del municipi com a les exposicions temporals que es realitzen.

 Diumenges al Museu: El museu presenta una oferta d’activitats
infantils i familiars vinculades en alguns casos a les exposicions
temporals. Es realitzen tant a l’interior com a l’exterior de
l’equipament del Castell.

 Visites guiades: El museu ofereix visites guiades a les
exposicions del propi museu així com a altres monuments
musealitzats del municipi.

 Passejades culturals:

Recentment, promogut per l’àrea
d’Identitat, s’han iniciat les passejades culturals per l’entorn urbà
del municipi per tal de conèixer el patrimoni cultural de la ciutat.

 Actes diversos a l’auditori del Castell: S’utilitza dins la
programació del museu per les conferències i algunes de les
activitats infantils (especialment a l’hivern), així com per d’altres
activitats municipals, de les entitats o dels centres formatius.



Durant el 2010 van passar pel museu 20.197 visitants; augment
molt significatiu després de les reformes. Les últimes dades del
2008 eren de 7.200 usuaris. D’aquest públic cal destacar el
públic infantil i familiar que ha anat creixent
de forma
significativa durant els darrers mesos.



Les reformes realitzades en aquest equipament i el conjunt
d’activitats programades han permès al Castell-Museu fer un
important salt endavant qualitatiu en el darrer any, amb un
augment important dels visitants i una major projecció de
l’espai al conjunt de la ciutadania.



Com a punts febles o millorables destacarien l’absència d’una
oferta específica dirigida al públic escolar així com alguns
dèficits a nivell de senyalització d’accés al museu i dels
itineraris que aquest organitza.

PÚBLICS

VALORACIÓ
GENERAL

De fet, com museu únic de Rubí, aquest equipament presenta
dèficits importants d’espai, recursos humans i pressupost si
es compara amb la mitjana de museus de referència (tal i com
assenyala l’informe de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la
Diputació de Barcelona realitzat al 2010). A data 2011 però cal
tenir en compte que aquest espai formarà part d’una xarxa on
properament s’integrarà el Celler Cooperatiu i a llarg termini el
complex del Vapor Nou.
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EL PARC DEL CASTELL

Adreça:
Titularitat:
Gestió:

Carrer del Castell, 35
Municipal
Municipal
Responsable: per definir
L’Amfiteatre



Es tracta d’un nou espai, encara no oficialment inaugurat (està
previst fer-ho per Festa Major) però ja presentat en la passada
Festa de la Primavera (finals de Març).



La superfície ocupada per aquest espai – escenari i gradesés de 2995 m2. Pel que fa a les grades, molt característiques,
són de formigó prefabricat i van des de la zona plana fins
gairebé l’entrada del Castell.

DESCRIPCIÓ DE
L’EQUIPAMENT

L’Arborètum



Al nord del turonet que alberga el Castell, s’ubica l’Arborètum
(una agrupació d’arbres i plantes altes disposades en una
superfície delimitada físicament), amb diferents tipus d’arbrats
distribuïts en l’espai en funció del continent d’origen. Aquesta
zona, de 5.641 m2, s’ha dotat d’una xarxa de camins per
facilitar la seva observació.



Activitats de gran format a l’aire lliure: Amb un aforament
de gairebé 2000 persones, s’ha previst ubicar-hi alguns dels
actes massius de la Festa Major així com del festival Rubí
Folk. També es pretén oferir aquest espai a promotors privats
per a la realització de concerts i espectacles d’arts escèniques
de gran format.



Activitats mediambientals: Mitjançant visites guiades és vol
conscienciar als rubinencs i rubinenques sobre el valor del
medi natural. L’arborètum també vol ser un espai on realitzar
activitats familiars a l’aire lliure.

USOS I SERVEIS QUE
OFEREIX/OFERIRÀ
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L’Amfiteatre pot generar una assistència massiva de públics de
tot tipus depenent del tipus d’esdeveniment que s’hi celebri, i
que sigui un espai clau per la dinamització de tota la ciutadania
de Rubí.



L’arborètum també pretén abraçar un públic ampli amb
especial presència de públic familiar.



Amb l’amfiteatre del Castell, el municipi guanya un nou espai
cultural a l’aire lliure de grans dimensions per dur a terme
grans esdeveniments lúdics i culturals. I a més, en un entorn
que presenta menys problemes amb els veïns immediats.



Per les seves dimensions i característiques es un espai que
podria atraure promotors privats, sobretot en l’àmbit de la
música en viu, macro concerts i cicles o festivals de música.



Alhora, amb la creació d’aquest nou espai s’està començant a
dinamitzar una zona que en moltes ocasions ha estat
psicològicament distant pels ciutadans de Rubí, ja que es troba
a l’altra banda de la riera.



Pel que fa a les característiques físiques de l’amfiteatre cal
esmentar com a inconvenient la distància entre les grades i
l’escenari que fa que certs esdeveniments hagin de ser
directament descartats per les dificultats sobretot de visibilitat.

PÚBLICS

VALORACIÓ
GENERAL
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ANTIGA ESTACIÓ

Titularitat
Gestió

DESCRIPCIÓ
DE
L’EQUIPAMENT

USOS I
SERVEIS QUE
OFEREIX

Municipal
Municipal
Responsable: Joan Gallisà



La Sala d’Exposicions de l’Antiga Estació és l’espai municipal de
referència pel que fa a les arts visuals des de l’any 1992, però no es
fins l’any 1995 quan es du a terme un projecte de rehabilitació de
l’espai com a sala d’exposicions.



La sala té una superfície útil de 98m² i disposa de 40 metres lineals
per exposar, també compta amb dos petits espais de magatzem
d’uns 15m² en total.



Actualment la seva programació està totalment enfocada a potenciar
els artistes locals. En aquest sentit, es col·labora amb diverses
entitats i associacions de la ciutat amb les quals el consistori està
treballant fa temps, com ara el Centro Aragonés o l’Escola Teresa
Altet, entre d’altres. Realitza un total d’entre 5 i 6 exposicions l’any



Tot i així es preveu que amb la incorporació d’altres espais
disponibles, l’espai d’art de l’Antiga Estació s’enfoqui més en
exposicions d’art contemporani en general. Cal destacar en aquest
sentit la importància que ha adquirit la presència de la Biennal d’Art
Contemporani Català, que en la seva itinerància exposa a Rubí.



Sembla que la tendència dels últims anys amb la política de
promoció d’obra d’artistes locals és la d’un augment de visitants,
que al 2010 va ser de 3.338 persones.



Es tracta d’una sala cèntrica, ben situada, històrica i de referència.
La seva ubicació geogràfica, a menys de 100m de l’Aula de Cultura
Unimm i molt a prop de la Sala Claraboia, fan que es trobi en una
situació estratègica per a generar un circuit expositiu.

PÚBLICS

VALORACIÓ
GENERAL

Fins ara ha funcionat sobretot com a sala d’exhibició i no com a
centre d’art pròpiament, amb el que un projecte així comporta a
nivell de recerca, producció pròpia, motor d’altres projectes, etc. En
aquesta nova etapa de futur, i donades les dimensions de Rubí,
l’Antiga Estació hauria de plantejar-se fer aquest pas endavant.
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ATENEU MUNICIPAL

Adreça: C/ Xile, 1
Titularitat
Gestió

Municipal
Municipal externalitzada per conveni a una empresa privada de
serveis culturals –Iniciatives i Programes SL- des de 2010.
Anteriorment, va ser gestionat durant 8 anys per la Coordinadora
d’Entitats de Rubí



Edifici modernista de principis de S.XX, recentment reformat i
rehabilitat. Consta de 3 plantes (soterrani, planta baixa i primera
planta) i una torre subdividida en 2 plantes. Amb un total
d’aproximadament 600 m2.

 Planta baixa: Auditori, Sala TIC´s, Oficina de Dinamització

DESCRIPCIÓ DE
L’EQUIPAMENT

de l’Ateneu i Serveis

 Primera Planta: Una aula, 2 sales de reunions, 1 sala
polivalent, oficina del Síndic de Greuges i Serveis

 La Torreta: seu de la Unió de Radioaficionats de Rubí i de
TRIA-A Rubí (entitat d’astronomia)

 El jardí: s’utilitza per activitats culturals de l’Ajuntament i de
les entitats.

•

Gestió de serveis al conjunt del teixit associatiu:

 Informació, assessorament i acompanyament, per facilitar i

USOS I SERVEIS
QUE
OFEREIX/OFERIRÀ







millorar la seva capacitat d’organització i d’intervenció, per tal
d’afavorir la seva autonomia i el seu desenvolupament.
Cursos i tallers de formació, per tal de donar eines i
recursos a les entitats i per a que el seu dia a dia sigui més
fàcil i àgil.
Servei de notificacions de bústies pel correu ordinari i cessió
de taquilles.
Cessió de sales per a reunions i diferents activitats.
Suport a la informatització i a les noves tecnologies,
mitjançant un punt de trobada, comunicació i intercanvi
(telecentre).
Difusió de les diferents activitats de les entitats.
Treball en xarxa
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•

Ubicació d’activitats diverses: com a espai polivalent
l’Ateneu ofereix diferents espais com ara l’auditori, la sala
polivalent i els jardins per a la programació d’activitats culturals
diverses, especialment espectacles de petit format així com
exposicions.

•

Es defineixen 3 tipus de públic per l’Ateneu:
 El públic majoritari que han de ser les pròpies entitats i teixit
associatiu
 Públic assistent als actes, tallers i programació cultural.



La recent rehabilitació de l’edifici de l’Ateneu i la seva centralitat
el converteixen en un equipament arquitectònicament
atractiu, confortable, acollidor i multifuncional. Un equipament
amb un potencial de vida i dinamisme molt important.



A nivell de projecte i com a agent cultural, L’Ateneu pot jugar un
paper clau en la relació entre les entitats i el consistori,
mitjançant tots els serveis que aquestes poden trobar així com el
fet de tenir un espai referent d’interrelació. Caldrà valorar
aquesta funció a un any vista mínim.



Cal tenir en compte també la història d’aquest espai, l’antiga
gestió per part d’una coordinadora d’entitats de Rubí i les
polèmiques que en el seu moment va haver-hi amb el consistori,
i fins a quin punt aquest passat pot entorpir el bon funcionament
de l’equipament amb la nova gestió des d’una empresa privada.
En aquest sentit serà clau el paper que jugui el Consell del
Centre, espai de participació de les entitats ubicades a l’Ateneu.



Serà important també la relació i cooperació de l’Ateneu amb la
resta de centres cívics i seus d’entitats de Rubí de cara al
treball en xarxa, així com el portal d’entitats online que cal
optimitzar ja que es una eina de comunicació i participació
bàsica.
Per altra banda, la seva ubicació geogràfica, molt a prop de la
Biblioteca, la mobilitat de persones que es preveu que tingui, i la
possibilitat de fer ús dels seu jardins i auditori, fa que sigui
un espai polivalent interessant per la difusió d’activitats
culturals al conjunt de la ciutadania.

PÚBLICS

VALORACIÓ
GENERAL
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L’ESCARDíVOL

Adreça: c/Joaquim Blume, 28
Municipal
Titularitat
Municipal
Gestió



El Complex Cultural de L’Escardívol ha estat durant molt de
temps un dels equipaments culturals més complexos i
polivalents de Rubí. Va ser un dels primers edificis que
l’Ajuntament va adquirir per a usos socials i culturals en el
primers anys de democràcia, al 1985.



Consta de dues naus paral·leles: una d’elles acull l’IES el
Bullidor i l’altra és la que alberga usos culturals, amb una
superfície útil de 1.079 m2.



Es preveu que en el futur, i amb el projecte d’ampliació i millora
que està previst amb les subvencions del FEOSL (Fons estatal
per a l’ocupació i la sostenibilitat local), s’ampliïn els espais
destinats a les Escoles d’Art i de Música i, a la vegada, es
millorin les instal·lacions de climatització, electricitat i pintura en
parts de l’edifici.



Actualment l’equipament és la seu de les dues escoles
artístiques municipals: l’Escola de Música Pere Brunés i
l’Escola d’Art Edra. També acull una Escola d’Adults i un Centre
de Recursos Pedagògics.



En procés de trasllat a altres seus, l’edifici ha acollit fins ara
l’Esbart Dansaire de Rubí i la Ràdio municipal. Amb el buit que
han de deixar aquestes entitats està previst la construcció de
bucs d’assaig.



Per altra banda, cal acabar de definir els usos dels futurs
d’espais que encara resten disponibles.

DESCRIPCIÓ DE
L’EQUIPAMENT

USOS I SERVEIS
QUE OFEREIX
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El públic majoritari són els estudiants d’ambdós ensenyaments
musical i artístic.

PÚBLICS



Espai emblemàtic de Rubí que es troba ara en un procés de
redefinició arrel del trasllat de llogaters històrics a altres seus.
Aquest fet podria permetre la reconversió de l’Escardívol en un
complex d’Educació Artística, una fàbrica de creació lligada als
centres d’ensenyament que hi seguiran ubicats.



Tot i així, el POUM (actualment aturat) preveu entre d’altres
actuacions la ubicació del nou Ajuntament, la creació d’una nova
plaça pública, habitatge, un nou equipament esportiu i un
aparcament.

VALORACIÓ
GENERAL
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L’ESPONA – CENTRE DE LA DANSA TRADICIONAL CATALANA

Adreça: Av. de les Torres, 37
Municipal
Titularitat
Municipal
Gestió
Responsable: per definir

DESCRIPCIÓ DE
L’EQUIPAMENT



L’Espona, recentment inaugurat com a Centre de la Dansa
Tradicional Catalana, és una antiga fàbrica tèxtil del 1945
recuperada per l’Ajuntament de Rubí, i que durant molts anys va
acollir únicament una sala d’exposicions.



En conveni amb la Generalitat de Catalunya neix aquest nou
centre que ha d’esdevenir el nucli d’una xarxa catalana de
centres de promoció de la cultura popular i tradicional catalana.
El conveni acaba al 2011 i caldrà veure si es renova amb el nou
govern de la Generalitat.



L’edifici té una superfície total d’uns 1000 m2 i consta de 6
plantes diferenciades distribuïdes en:
Soterrani (109m2): espai de magatzem destinat al vestuari i a
l’attrezzo de l’Esbart Dansaire de Rubí, espai de manteniment,
planxa i confecció.
Planta baixa (307,40 m2): recepció, espai de trobada i espai
d’exposició, lavabos, despatx i arxiu de l’Esbart Dansaire de
Rubí, sala d’Assaig 1 (145m2), magatzem per material d’assaig.
Altell planta baixa (57,59 m2): espai de documentació, 2 sales
de reunions o de treball (de 10 persones cadascuna).
Primera planta (307,40 m2): sala d’assaig 2 (102 m2), sala
d’Assaig 3 (42m2), vestuaris (femenins) i lavabos.
Altell primera planta (119,48 m2): vestuaris (masculins),
magatzem centre
Torre (25m2): despatx per coordinació, despatx per
administració.
Golfes: sala tècnica i d’instal·lacions.
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A banda, existeix la possibilitat de fer una futura ampliació del
Centre en l'espai annex, actualment utilitzat per la Policia Local per
realitzar cursos d’educació viària.


Seu de l’Esbart Dansaire de Rubí que ocuparà un espai
determinat dins del centre disposant de la cessió d’una sala
d’assaig, un despatx i un arxiu, a més d’un magatzem on
guardar el vestuari i l’attrezzo de l’entitat. Mantindrà els
serveis i projectes que fins ara oferia l’Esbart: escola de ball,
cos de ball i organització de festes i festivals.

 Com a Centre de la Dansa Tradicional Catalana,
l’equipament està previst que ofereixi els següents serveis:

•
•
•
•
•
•

USOS I SERVEIS
QUE OFEREIX O
OFERIRÀ

•
•
•
•

PÚBLICS

VALORACIÓ
GENERAL

•
•
•
•
•
•

Servei d'informació general.
Programa d'activitats.
Espai de trobada.
Servei de cessió d'espais d'assaig.
Programes de formació.
Programa
d'investigació,
reflexió
i
anàlisi
(L'Observatori).
Programa de documentació i recerca (Centre de
Documentació).
Programa divulgatiu i de difusió.
Programa de difusió.
Programa de foment a la creació (Laboratori).

Entitats i associacions vinculades a la dansa tradicional catalana.
Ballarins i dansaires.
Mestres de dansa.
Teòrics i investigadors.
Interessats en el món de la dansa tradicional.
Assistents a activitats organitzades pel centre:
cursos, seminaris, tallers, xerrades, jornades, trobades...



Es tracta d’un projecte amb capacitat de complir un doble rol:
recolzar i posar en relleu una de les tradicions i entitats
històriques de Rubí i promoure’n el seu paper dinamitzador de
la ciutat, alhora que esdevenir un projecte de referència a
nivell de país i fins i tot internacional.



És un edifici emblemàtic, ben comunicat i amb bons accessos. I
recentment rehabilitat.



El principal handicap es troba en les seves dimensions i
capacitat. Si l’edifici ha de poder acollir tant les necessitats de
l’Esbart Dansaire de Rubí com tots els serveis que es proposen
en el projecte del Centre de la Dansa Tradicional Catalana,
sembla ser que l’espai queda petit i amb limitacions.
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Caldrà veure si el desplegament de serveis del centre es va fent de
forma progressiva i si cal plantejar-se seriosament i d’entrada ja la
futura ampliació a l’edifici annex que s’ha mencionat anteriorment.



El desplegament d’aquest equipament dependrà en bona
mesura de l’aposta que vulgui seguir fent o no el nou govern de
la Generalitat de Catalunya. Sense el suport d’aquesta
administració la futura sostenibilitat d’aquest projecte amb
vocació nacional està clarament en perill.
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CENTRE SÒCIOCULTURAL EL PINAR

Adreça:
Titularitat
Gestió

DESCRIPCIÓ DE
L’EQUIPAMENT

C-1413 de Sabadell
Municipal
Municipal
Responsable: per definir



L’equipament sòciocultural del Pinar tindrà una superfície de
1500 m2 útils, on simultàniament hi podran haver al voltant de
450 persones. Es distribueix en 3 plantes i s’han previst espais
per acollir un casal infantil i diversos espais i sales per a
tallers de grandària variable en funció de les necessitats de les
activitats.



En el mateix contenidor, però plantejat com un espai annexa, el
complex tindrà una sala polivalent/auditori de 305 m2 amb
una capacitat per a 150 persones.



L’equipament també disposarà d’un espai per a un telecentre, i
una zona d’exposicions



Com a centre cultural de proximitat, la seva oferta consistirà
en la programació d’activitats i tallers culturals, dirigits als
veïns del barri sobretot però oberts a la resta de la ciutadania.



També oferirà un programa d’exposicions complementari als
altres espais expositius de la ciutat.



Pel que fa als usos de l’auditori, el suport a la creació musical
local és l’objectiu a prioritzar dins del programa de creació
escènica que es vol desenvolupar en aquest centre. A nivell de
sala d’exhibició de l’escena local així com també com a centre
de residències d’artistes.

USOS I SERVEIS
QUE OFERIRÀ
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Per la seva polivalència es preveuen públics molt diversos
destacant els habitants del mateix barri per una banda, i el públic
vinculat al món de la música per l’altra: amateurs, afeccionats,
etc.



El centre sòciocultural el Pinar contribuirà de forma decisiva i
conjuntament amb altres actuacions municipals en aquest barri,
a dinamitzar una zona prioritària per l’Ajuntament de Rubí,
contribuint a l’objectiu de descentralitzar la cultura i oferir nous
pols d’activitat més propers a determinats nuclis de població.



El nou centre del Pinar pot representar un nou model de centre
cultural polivalent en el qual reflectir-se altres equipaments de
la ciutat, sobretot els centres cívics existents, tot i que cada
espai i territori té les seves singularitats.



La seva vocació d’esdevenir alhora un espai especialitzat en
l’escena musical local sembla un encert donat el gruix
d’activitat i demanda que es detecta a Rubí i, segons fons de
consistori, concretament en el mateix barri del Pinar. Caldrà
veure si la seva ubicació i distància respecte el centre de la
ciutat dificulten l’atracció de públic general cap a aquest
equipament.

PÚBLICS

VALORACIÓ
GENERAL

63

Simpo PDF Password Remover Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

EL CELLER COOPERATIU

Adreça: C/Garcia Lorca s/n
Municipal
Titularitat
Municipal, a determinar responsable i direcció.
Gestió

DESCRIPCIÓ DE
L’EQUIPAMENT

USOS I SERVEIS
QUE OFERIRÀ

PÚBLICS



El Celler Cooperatiu de Rubí, és un equipament de gran valor
històric i patrimonial que després de la seva rehabilitació oferirà un
nova funcionalitat cultural. Està previst que l’espai es pugui obrir al
llarg de l’any 2012.



L’edifici tindrà dos grans espais: la part rehabilitada del propi celler
antic i la planta del soterrani, un espai diàfan d’uns 300 metres
quadrats que estarà preparada per acollir exposicions,
presentacions o tot tipus d’actes de petit format.



Encara estan per definir els futurs usos de l’equipament, tot i que es
preveu que sigui un espai on prioritàriament s’aculli una part del
projecte del Museu del Treball, i per tant esdevingui la segona
peça clau en la xarxa de patrimoni de la ciutat, després del
Ecomuseu urbà del Castell.



D’altra banda, el Celler vol ser un espai polivalent oferint-se com a
sala complementària per a espectacles de petit format en la xarxa
d’arts escèniques



També es contempla, des de l’àrea de cultura, que l’espai tingui una
part de botiga-celler que pugui vendre producte però alhora
dinamitzar programació cultural relacionada amb el món vinícola
(cursos de tast de vins, presentacions, etc.)



Els públics a definir serien (en cas de desplegar-se aquests
objectius) de tres tipus:
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 Ciutadans de Rubí atrets pels aspectes patrimonials
 Ciutadans de la resta de Catalunya i d’arreu atrets per la visita al
Museu del Treball
 Públic de la ciutat atret per les activitats culturals que si puguin
dur a terme



Edifici amb un valor patrimonial significatiu la rehabilitació del qual
pot contribuir a reforçar el sentiment d’orgull i pertinença dels
rubinencs, així com a posar en valor part de l’essència de la història
del municipi, la més lligada a la terra i la pagesia.



El projecte de que sigui la seu d’un futur Museu de Treball podria
ser una oportunitat per tenir un equipament amb projecció a tot el
territori



L’haver reservat un espai d’aquest nou equipament per poder acollir
altres esdeveniments i espectacles de petit format pot esdevenir un
encert de cara a donar a conèixer l’espai així com per crear xarxa i
descongestionar altres espais escènics de la ciutat.

VALORACIÓ
GENERAL
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EL MUSEU ETNOGRÀFIC VALLHONRAT

Adreça:
Titularitat
Gestió

Plaça Monserrat Roig s/n
Privada. Família Vallhonrat
Privada
Responsable: Pere Vallhonrat



El Museu Etnogràfic Vallhonrat és un dels agents privats més
destacats de Rubí. Fortament arrelat al municipi el Museu és
una peça clau dins de l’àrea patrimonial.



L’edifici es troba a la finca on havia viscut i treballat fusters de la
família Vallhonrat des de mitjans de segle XVIII i que s’ubica en
una zona molt cèntrica del Rubí. Des de l’exterior s’erigeix una
torre d’aigua feta de maó que es pot veure des de diversos
punts del poble. A més de les sales on s’ubiquen les peces, el
museu es completa amb una zona de jardins amb tres oliveres
mil·lenàries



Cal destacar la creació recent d’ un espai annexa d’uns 800 m2
– dins de la finca i a la zona de jardins però també amb una
entrada des de l’exterior - amb dues sales d’exposicions i
soterranis. Aquest espai encara no té una definició exacta dels
seus usos, però es vol oferir a la ciutat com un espai per a poder
gaudir d’exposicions (permanents i temporals).



El Museu ofereix als seus visitants una col·lecció permanent de
800 peces, totes elles exposades per temàtica i per col·leccions
al llarg de les sis sales de que disposa. I una sala específica
dedicada a l'artista Pons Cirac, amb una valuosa una col·lecció
d’escultures.

DESCRIPCIÓ DE
L’EQUIPAMENT

USOS I SERVEIS
QUE OFEREIX
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El Museu també ofereix exposicions temporals, algunes d’elles
ja realitzades a l’espai annexa, destacant la mostra de La
Maternitat de l’Elna, Cuna de l’Exili 1939-1944.



El Museu organitza visites guiades concertades a públic general
així com tallers i activitats dirigides a les escoles



Els públics del Vallhornat són variats però destaquen les visites
de grups. Durant l’any 2010, van visitar el museu al voltant de
500 persones.



El Museu Etnogràfic Vallhonrat és el principal referent de la
ciutat a nivell d’equipaments privats, amb un important
arrelament i vinculació a Rubí i amb una forta implicació
ciutadana.



La seva col·lecció ofereix un llegat interessant pel que fa a un
patrimoni de la vida quotidiana dels rubinencs, tot i que conté
també col·leccions i peces d’artistes que van més enllà de les
fronteres de Rubí, i que donen al museu una certa projecció
exterior.



Tanmateix el Museu està plantejat des d’una òptica molt clàssica
i acumulativa de peces de col·leccions diverses de temàtica
variada, sense un fil conductor clar o eines de suport didàctic
més actuals.



L’espai annex de 800 m2, encara per definir els seus usos,
s’hauria de tenir en compte de cara a l’aposta patrimonial i/o
expositiva de l’Ajuntament en un futur. Pot ser una oportunitat
per estrènyer vincles amb la Fundació i per crear sinèrgies que
reverteixin en una major difusió del patrimoni cultural entre la
ciutadania.

PÚBLICS

VALORACIÓ
GENERAL
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EL CASINO ESPANYOL

Adreça: Plaça de Catalunya, 1
Titularitat
Gestió

Societat Casino Espanyol – en procés de passar a ser
de titularitat municipal
Societat Casino Espanyol – en procés de passar a ser
gestionat per l’Ajuntament o de crear una gestió mixta.



Espai patrimonial emblemàtic situat al centre de
Rubí que ha mantingut tancades les seves portes
des de l’any 2000, després que fossin detectats
problemes estructurals de seguretat a l’edifici.



D’aquí que la subvenció municipal per la
rehabilitació del Casino, aprovada dins la partida
d’inversions per al 2011, se centri a solucionar
aquests problemes estructurals i a insonoritzar
l’espai. Un cop tiri endavant aquesta rehabilitació
parcial, el Casino podria reobrir les seves portes.



L’edifici té una dimensió aproximada d’uns 1150 m2;
850m2 pel que fa a la zona del teatre i uns 300m2
pel que fa a les zones annexes.



Degut a les reformes que s’han de dur a terme,
l’aforament del teatre encara no està definit



Actualment tancat al públic, només s’obre
puntualment per la Societat Casino Español i per la
Societat Antoni Abad.

PÚBLICS



Encara per definir; dependrà del posicionament i
usos

VALORACIÓ GENERAL



La seva ubicació, i el seu caràcter emblemàtic i
tradicional fan que pugui esdevenir un espai clau en

DESCRIPCIÓ DE
L’EQUIPAMENT

USOS I SERVEIS QUE
OFEREIX/OFERIRÀ
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la xarxa
d’arts
complementi.



escèniques

de

Rubí

que

Segons fons municipals la seva acústica és molt
bona de cara la realització de concerts i balls de
saló. A més, tradicionalment havia estat una sala de
ball històrica, la qual cosa la fa més idònia encara
per aquest possible futur ús.
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ALTRES EQUIPAMENTS:

LES SALES D’EXPOSICIONS PRIVADES
Són equipaments que cal tenir en compte pel circuit expositiu de la ciutat i la seva
importància com a agents promotors de la creació local.
• Sala Claraboia: sala emblemàtica amb més de 25 anys d’història. Espai referent pels
artistes visuals del municipi.
• Aula de Cultura Unimm: Espai gestionat per Unnim Obra Social que organitza i
acull exposicions de pintura, escultura, fotografia, etc. donant especial importància als
artistes locals.

LES SALES PETITES PRIVADES PER ARTS ESCÈNIQUES
Ambdues sales podrien tenir-se en compte com a sales complementàries en la xarxa
d’arts escèniques; en especial pensant en la representació de propostes
amateurs/locals.


Casal Popular: El Casal Popular de Rubí és una entitat que pertany a la Parròquia
de Sant Pere de Rubí. El Casal dóna alberg a diferents grups de teatre amateur i
disposa d'unes instal·lacions per poder representar obres de teatre. Cada
temporada els grups presenten una nova obra de teatre i, quan arriben les festes
nadalenques, es representen "Els Pastorets".



Col·legi Regina Carmeni: Disposa d’un auditori teatre.

ELS CENTRES CÍVICS
Tot i que no entrarem a fer un anàlisi exhaustiu dels centres cívics, ja que s’escapa de
la dimensió que havia de tenir aquest Pla d’Equipaments Culturals, sí que ens ha
semblat convenient fer un breu repàs sobre aquests, dimensionar el seu paper i tenir
una visió global del rol que juguen actualment.
Estem parlant bàsicament d’un conjunt de cinc espais, situats a diferents barris i
urbanitzacions de Rubí, la majoria d’ells plantejats tradicionalment com a seus i locals
d’entitats i associacions de veïns. La majoria es troben en un estat bastant precari i
estan directament gestionats per les entitats que acullen, tot i que la propietat dels
edificis és municipal.


Centre cívic Can Fatjó (Av. Castellbisbal 1) Actualment reformant-se amb previsió
d’obertura pel segon trimestre de 2011. Seguirà acollint vuit entitats sòcioculturals
de Rubí però també acollirà serveis municipals diversos i una Oficina d’Atenció al
Ciutadà.



Centre cívic Can n’Oriol (C/Sòria 5) Seu de cinc entitats. No ofereix actualment
cap servei públic dirigit a la ciutadania en general.
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Centre cívic Zona Nord (C/ Marconi 1) Seu de dues entitats. No ofereix
actualment cap servei públic dirigit a la ciutadania en general.



Centre cívic Zona Sud (C/Marconi 1) Seu de tres entitats. No ofereix actualment
cap servei públic dirigit a la ciutadania en general.



Local d’entitats del carrer Orso. (C/Orso 2) Seu de dues entitats. No ofereix
actualment cap servei públic dirigit a la ciutadania en general.

ELS PROJECTES DE FUTUR


El Vapor Nou: Es planteja des del consistori com la gran “aposta de futur” dels
equipaments culturals de Rubí. Un complex cultural idoni per acollir a llarg termini
el Museu del Treball (en la seva part industrial). En el Celler Cooperatiu restaria la
part dedicada al passat agrícola i a la història del vi.
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4.3. COMPARATIVA DEL MAPA D’EQUIPAMENTS ACTUAL DE RUBÍ AMB ELS
ESTÀNDARDS
El Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya (PECCat), és una eina legal d’ordenació i
planificació del sistema cultural públic d’equipaments del país. Aquest Pla estableix
unes tipologies d’equipaments i en defineix les seves característiques, tot assignant a
cada municipi un determinat volum i tipologia d’equipaments segons la seva dimensió.
Aquesta guia ha de permetre els municipis detectar els seus dèficits i potencialitats, i
planificar bé les intervencions futures en aquest àmbit. No es tracta de normativa legal
sinó de recomanacions que cal després adaptar i contextualitzar en cada territori i
població.
En el cas de grans municipis com Rubí, de més de 50.000 habitants, els estàndards
que es marquen són els següents:






Arxiu Municipal (AM)
Biblioteca Central Urbana. Sistema local BCU-SL
Centre Cultural Polivalent CCP3. Sistema Local
Espai escènicomusical local multifuncional E3
Espai d’arts visuals AV2



Arxiu Municipal (AM):
En el moment en que es va elaborar la revisió del PECCat, l’arxiu municipal de
Rubí va ser considerat inadequat i deficitari tant a nivell de dimensions com de
serveis prestats. Aquesta avaluació és compartida per l’informe que va realitzar
l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona al setembre de 2010,
on també es considerava l’equipament actual d’insuficient. El trasllat de l’Arxiu a
l’edifici de la nova Biblioteca Municipal Mestre Martí i Tauler hauria de suposar la
correcció dels dèficits indicats.



Biblioteca Central Urbana. Sistema Local BCU-SL:
Els estàndards que ha de tenir un equipament d’aquestes característiques (veure
Annex) es compleixen pel que fa a espais, superfície, centralitat i serveis, en
especial amb la important tasca que està duent a terme la nova biblioteca, encara
que com ja s’ha vist en la descripció de l’equipament, caldria millorar alguns
aspectes relacionats amb l’horari d’obertura i la formació del personal. Tot i així, el
Mapa de Lectura Pública del 2008, marca també la conveniència de biblioteques
locals complementàries en el cas de municipis com Rubí, que puguin donar un
servei de proximitat als barris. Concretament recomana l’adequació de tres
biblioteques/serveis locals de proximitat. Tanmateix, es tracta d’una adequació
que es pot planificar a mig/llarg termini, un cop Rubí hagi desenvolupat plenament
les noves centralitats urbanes (segons el projecte del nou POUM).



Centre Cultural Polivalent CCP3. Sistema Local: El PECCat defineix aquest
sistema local com una xarxa de 4 Centres Culturals Bàsics, o 3 de Bàsics i 1
d’ampliat. Un Centre Cultural Polivalent Bàsic ha de tenir un mínim de 1500m2 de
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superfície construïda i un sala de volum únic de 300 espectadors com a
característiques bàsiques. Es poden incloure en el paraigües de “Centre cultural
polivalent” els ateneus, casals, centres cívics o qualsevol altra denominació de
centre que tingui com a elements definitoris la polivalència i la diversitat funcional.
En aquest sentit el diagnòstic del PECCat pel que fa al municipi de Rubí no
apuntava la necessitat de cap equipament nou, ja que probablement va contemplar
la suma d’espais i serveis integrats per l’Ateneu Municipal, el nou centre
sòciocultural del Pinar, els centres cívics existents, l’Escardívol i altres espais
polivalents en projecció a la ciutat.


Espai Escènicomusical local multifuncional E3:
En matèria d’espais escènicomusicals, l’actual Teatre Municipal La Sala i la
incorporació de la sala polivalent del Centre Sòciocultural del Pinar, cobreixen els
requisits mínims per un municipi com Rubí. A més, la incorporació d’altres sales
petites o annexes previstes com és el cas de l’auditori de la Biblioteca, i les sales
polivalents de l’Ateneu i del Celler Cooperatiu, fan que el conjunt de l’oferta
escènica d’espais sigui l’adequada.



Espai d’arts visuals AV2:
Els estàndards que defineix el PECCat per la tipologia d’espai d’arts visuals AV2
corresponent al tram de població on es troba Rubí, no s’acomplirien de manera
estricta amb els equipaments actuals (existents durant la redacció del Pla Director
d’Equipaments Culturals de Catalunya). Ni per superfície destinada ni per
orientació del servei, més enfocat actualment a l’exhibició que al rol d’un Centre
d’Art Complert, amb tot el que un equipament així suposa de centre de producció,
recerca i formació.
Tanmateix, amb la incorporació a la xarxa de nous equipaments on poder exposar
(la sala d’exposicions de la Biblioteca, l’espai expositiu del Complex Sòciocultural
del Pinar, la zona expositiva de l’Ateneu i del Celler Cooperatiu, etc.) i la
incorporació a la xarxa de possibles espais privats com seria el cas de l’espai
annexa del Museu Vallhonrat es podrien compensar els possibles dèficits, sobretot
a nivell de superfície destinada i pel que fa a l’esforç d’oferir espais de trobada
entre la ciutadania i l’art visual.
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4.4. Síntesi diagnòstic del mapa d’equipaments culturals de Rubí



Els mapa d’equipaments culturals de Rubí s’ha ampliat i enriquit de forma molt
important en els darrers anys amb la incorporació de nous equipaments, molts
d’ells amb una gran rellevància tant pel que fa a la millora del panorama cultural
com pel seu rol de dinamitzadors de ciutat i de la cohesió social del municipi.



Amb el conjunt d’actuacions l’Ajuntament de Rubí ha volgut recuperar part del
patrimoni arquitectònic local, donar resposta a la demanda social de nous
espais, atendre un major volum de població i descentralitzar l’oferta afavorint la
creació de nous pols d’activitat.



D’aquest conjunt de noves actuacions i equipaments destaquen pel seu paper
estratègic:


La Biblioteca Mestre Martí i Tauler, com a nou referent arquitectònic i
cultural de la ciutat amb un paper vertebrador i transversal de primer nivell.



L’Ateneu Municipal, que ha de liderar una millora i un cert canvi en la
relació amb les entitats esdevenint el centre de referència associatiu de Rubí.



El Centre Sòciocultural el Pinar, en tant que centre cultural de proximitat i
alhora especialitzat que pot esdevenir un model de polivalència per altres
projectes futurs.



L’Espona i el Celler Cooperatiu, com a projectes de difusió patrimonial i
artística amb vocació de projecció nacional i alhora local.



El Parc del Castell, com a nou espai lúdic i cultural que ha de permetre
dinamitzar una zona determinada de Rubí i oferir un nou espai per la seva
ciutadania, a partir d’iniciatives públiques, associatives i també d’inversors
privats.



Tanmateix, la gestió d’aquest equipaments, tant dels actuals com dels que han
de venir, requereix d’importants recursos econòmics i personals que actualment
semblen difícils de cobrir en el context de contenció en que es troben les
administracions públiques, i que caldrà suplir amb una bona gestió, planificació i
priorització d’actuacions i recursos.



El nou mapa d’equipaments, ha suposat una posta al dia de molta envergadura
per la ciutat de Rubí, un esforç molt important per aconseguir cobrir les necessitats
de la seva població alhora que actualitzar la seva xarxa d’equipaments per satisfer
la riquesa cultural del municipi. Tot i així, de cara al futur, cal seguir invertint per
cobrir alguns buits, donant prioritat a algunes accions com serien la total adequació
de l’Arxiu Municipal (equipament que cal revisar a curt termini), la redefinició del
model dels espais culturals de proximitat - centres cívics i possibles biblioteques de
barri- i els espais d’arts visuals (accions a mig/llarg termini).



Tot això, sense oblidar que la tasca principal dels propers anys ha de ser la de
definició d’un nou model de gestió cultural on els equipaments seran les peces
més importants d’una xarxa on s’hi han de trobar còmodes per a treballar
conjuntament agents, programadors, actors culturals diversos i ciutadania.
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5. PROPOSTES DE FUTUR
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5.1. ELS OBJECTIUS DE FUTUR DE LA POLÍTICA CULTURAL DE RUBÍ

Els objectius generals que emparen el conjunt de propostes d’actuació pel que fa els
equipaments culturals de Rubí, i que es deriven del diagnòstic exposat en la primera part,
es poden resumir en:
1) ESTABLIR UN NOU SISTEMA DE PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE LA POLÍTICA
CULTURAL DES DEL AJUNTAMENT D’ACORD AMB EL NOU MAPA
D’EQUIPAMENTS CULTURALS, QUE PERMETI UNA MAJOR COORDINACIÓ
ENTRE ÀREES DE TREBALL I AGENTS IMPLICATS.
2) FER CRÉIXER EL CONSUM I LA PARTICIPACIÓ CULTURAL ENTRE LA
CIUTADANIA DE RUBÍ
3) INCREMENTAR EL SENTIMENT D’ORGULL I PERTINENÇA DELS RUBIRENCS
ENVERS LA SEVA CIUTAT
4) PROMOURE LA SINGULARITAT I ATRACTIU PROPI DE RUBÍ EN RELACIÓ ALS
MUNICIPIS DEL SEU ENTORN
5) POTENCIAR UNA MAJOR IMPLICACIÓ I INICIATIVA D’AGENTS PRIVATS EN LA
PRODUCCIÓ I PROGRAMACIÓ CULTURAL A RUBÍ
6) MILLORAR LA RELACIÓ AMB LES ENTITATS I DEFINIR DE FORMA MÉS CLARA I
OBJECTIVA EL SEU PAPER EN LA DINÀMICA CULTURAL DEL MUNICIPI
7) DESCENTRALITZAR L’OFERTA CULTURAL I MILLORAR LA PROXIMITAT DE LA
CULTURA ALS BARRIS TOT CONTRIBUINT A POTENCIAR NOUS POLS
D’ACTIVITAT A LA CIUTAT
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5.2. EL MAPA D’EQUIPAMENTS CULTURALS DE RUBÍ: UNA XARXA DE XARXES
El nou mapa d’equipaments culturals de Rubí que es presenta en aquest Pla és el
resultat d’integrar tots els equipaments i espais culturals disponibles al municipi:
començant pels equipaments de referència històrics, els recentment incorporats i
aquells que ho faran en un futur. Com es tracta d’un mapa que s’ha ampliat de manera
important, els equipaments ja no poden respondre únicament per sí mateixos sinó que
és convenient que assoleixin un nou paper en el conjunt. Han d’estar preparats per a
treballar en xarxa i tenir un rol i posicionament en aquesta més enllà de les seves
funcions específiques.
Aquest posicionament específic es pot configurar a partir de dos eixos de classificació o
pols de tensió característics alhora de definir les variables més discriminats del conjunt
d’equipaments:


Polivalència vs especialització

 Els equipaments de caràcter polivalent permeten tenir funcions i rols diversos i
adequar-se a diferents necessitats i demandes culturals. L’equipament
polivalent per excel·lència és l’edifici de la Biblioteca, que alhora és al centre
del mapa i juga un paper clau com a centre neuràlgic de la xarxa. Però també
seran espais polivalents el Centre Sòciocultural del Pinar o l’Ateneu Municipal.
 D’altra banda trobem equipaments que tenen o tindran una orientació i funció
específica en un àmbit cultural determinat. És el cas de la Sala Teatre
Municipal especialitzada en arts escèniques o de l’Antiga Estació,
especialitzada en arts visuals. Alguns d’aquests equipaments especialitzats
però compten o comptaran amb espais polivalents que jugaran un paper
transversal de recolzament a altres àmbits.



Local / proximitat vs global / projecció exterior

 L’eix proximitat-projecció exterior és l’altra variable discriminant que apareix en
el conjunt d’equipaments de la xarxa. La majoria dels equipaments del mapa
juguen un paper important com a peces de recolzament de la cultura de
proximitat, i la seva funció de dinamització local és la més rellevant.
 Tanmateix, s’afegeixen al mapa d’equipaments de Rubí, alguns equipaments
que volen jugar un paper d’ambaixadors del municipi i tenir una presència més
enllà d’aquest com seria el cas de l’Espona - Centre de Dansa Tradicional
Catalana – o del futur Museu del Treball, amb els equipaments del Celler
Cooperatiu primer i més endavant del Vapor Nou.
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5.3. ELS EQUIPAMENTS ESTRATÈGICS DE LA XARXA
Tot i que cadascun dels equipaments culturals de Rubí té o tindrà una funció important
dins la xarxa, n’hi ha uns quants que són especialment rellevants pel que fa al seu
paper en el conjunt del municipi, en tant que peces clau per assolir nous objectius
estratègics per la política cultural i municipal de Rubí.
Aquests equipaments que considerem estratègics són: La Biblioteca, L’Ateneu
Municipal, El Complex Sòciocultural del Pinar, El Celler Cooperatiu i El Vapor Nou,
L’Espona i El Parc del Castell.
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5.4. ESTRUCTURA DE LA XARXA I PROPOSTES D’ACTUACIÓ
El nou mapa d’equipaments culturals de Rubí és una xarxa interconnectada que
demana un treball coordinat entre els diferents espais i agents responsables de la
seva gestió. És per això que es proposen sis àmbits de treball que alhora seran sis
“micro-xarxes” d’equipaments. En aquesta estructura s’ha volgut respectar en bona
mesura l’organització actual del Servei de Cultura de l’Ajuntament de Rubí però
introduint alguns canvis i eines de gestió que haurien de facilitar una organització i
planificació del servei més eficient.

4 ÀMBITS SECTORIALS
o Àmbit arts escèniques (música, teatre i dansa)
o Àmbit patrimoni
o Àmbit arts visuals i cinema
o Àmbit lectura i coneixement

2 ÀMBITS TRANSVERSALS
o Àmbit cultura de proximitat (entitats i centres cívics)
o Àmbit festes i cultura popular
A continuació es detalla cada un d’aquests àmbits amb els equipaments i espais que
en formen part, especificant en cada cas quina és la funció i rol que hauria de tenir
cada “peça” i quines propostes d’actuació es recomanen pel conjunt de l’àmbit i el seu
bon funcionament.

L’ÀMBIT DE LES ARTS ESCÈNIQUES
L’àmbit de les arts escèniques (música, teatre i dansa) en el conjunt d’equipaments
culturals de Rubí és una de les micro-xarxes més destacades i que presenta més
potencial, tant pel recorregut del propi àmbit, els agents implicats, la demanda creixent
de públics i usuaris de la oferta i la quantitat d’espais i equipaments escènics que pot i
podrà oferir el municipi en els propers anys.
Pel que fa al conjunt d’equipaments i espais que han de configurar aquesta xarxa, cal
dir que són variats i presenten diferents perfils: alguns equipaments especialitzats,
d’altres de polivalents, espais escènics dins d’equipaments d’altres xarxes, espais a
l’aire lliure, etc.
Els equipaments i espais que queden inclosos dins de la xarxa d’arts escèniques amb
el seu respectiu posicionament són:

82

Simpo PDF Password Remover Unregistered Version - http://www.simpopdf.com


L’equipament de referència
LA SALA TEATRE MUNICIPAL: Ha de ser el centre d’operacions de la
xarxa i coordinador del conjunt de la programació i projectes vinculats a arts
escèniques. Acull la programació estable de dansa i teatre i coordina el
projecte de residències de companyies professionals.



Els equipaments complementaris
AUDITORI DEL CENTRE SÒCIOCULTURAL EL PINAR: Serà la referència
pel que fa el suport a la creació escènica i musical local, en tant que centre
de residències d’artistes de Rubí així com a espai d’exhibició de companyies i
bandes del municipi. També s’hi podran programar altres espectacles escènics.
AMFITEATRE DEL PARC DEL CASTELL: Espai a l’aire lliure que servirà per
impulsar l’exhibició d’espectacles de gran format, provinents de la
programació pròpia de l’Ajuntament així com de la iniciativa privada i
associativa.
EL CASINO ESPANYOL: Equipament que a mig termini podria jugar un paper
de promotor de les arts escèniques més populars i locals, funcionant per
una banda com a espai d’assaig però també com a sala de ball i de concerts.
La gestió de l’espai passarà a ser municipal o mixta, i hauria de contemplar una
vessant de suport a les entitats i de cultura de proximitat amb una possible
explotació de l’espai per promotors privats del sector musical.
L’ESCARDÍVOL: Podria ser l’equipament de referència a nivell de formació
i educació artística, actualment com a seu de l’Escola de Música i l’Escola
d’Art i en un futur com a possible seu d’una Escola en Arts Escèniques.
L’ESPONA: Recentment inaugurat com a Centre de la Dansa Tradicional
Catalana, aquest equipament ha de tenir una doble funció: la promoció de la
dansa tradicional catalana a nivell local (a partir del projecte consolidat de
l’Esbart Dansaire de Rubí) i la projecció exterior d’aquesta a nivell de país i a
nivell internacional. Funcionarà com a espai de formació, creació i en alguns
casos exhibició escènica en la seva especialització.



Altres espais amb usos escènics
AUDITORI BIBLIOTECA, AUDITORI CASTELL, ARBORÈTUM CASTELL:
Espais que poden acollir programació de petit format destinada al públic
familiar i/ o jove.
TEATRE DEL CASAL POPULAR, AUDITORI ATENEU, ESPAIS/AUDITORIS
CENTRES CÍVICS: Espais amb una clara vocació de suport a la creació i
exhibició escènica local (teatre amateur i teixit associatiu) a través del
projecte Rubí Escena i la creació de cursos i tallers.



ESPAI ESCÈNIC DEL CELLER I JARDINS DE L’ATENEU: Espais
complementaris de programació escènica de petit format (recitals de poesia,
quartets de cambra, etc.)
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Propostes d’actuacions específiques per a la xarxa d’arts escèniques:
 Establir una direcció coordinada de l’àmbit d’arts escèniques que permeti
dissenyar una programació conjunta coherent amb els diferents espais. Aquesta
direcció hauria de tenir la competència de dissenyar la difusió i comunicació
pública de l’àmbit (o si més no definir-ne els continguts en funció d’un marc i uns
canals establerts a nivell d’àrea de cultura)
 Crear una taula de treball de l’àmbit d’arts escèniques amb participació dels
diferents agents implicats en aquest a nivell municipal, amb una comissió
executiva que es reuneixi periòdicament per coordinar les diferents programacions
i projectes i una taula consultiva més oberta on hi puguin participar entitats i
agents privats. Aquesta taula de reunió podria realitzar-se anualment amb la missió
de valorar la xarxa i el seu funcionament així com establir propostes de futur.
 Augmentar la programació infantil i juvenil donada la demanda creixent, i
dissenyar un programa específic per escoles i instituts.
 Mantenir i reforçar el programa de residències de companyies professionals a
La Sala, tot promovent la seva singularitat i diferenciació respecte altres projectes
de creació i producció teatral.
 Mantenir i consolidar el programa Rubí a Escena de suport a la creació local.
 Establir un sistema coordinat de sessió de locals i espais d’assaig per a les
companyies de teatre amateur així com pels grups de música locals, integrant als
equipaments utilitzats fins ara amb aquest fi nous espais com el Centre
Sòciocultural del Pinar, l’Auditori de l’Ateneu, o el Casino Espanyol a mig termini.
 Ampliar l’actual agenda de programació d’arts escèniques (Programa Teatre,
Música, Dansa i Cinema) centrada en la programació estable de La Sala, amb
propostes dels altres espais i equipaments de l’àmbit. Aquesta agenda podria
integrar-se en una agenda cultural genèrica de Rubí (sota la marca ja creada de
Rubí Cultura) en format paper i plasmar-se amb un espai propi a internet a
través de les xarxes socials: facebook, twitter, etc. El programa d’aquesta
agenda podria incloure tant les propostes d’iniciativa municipal com d’altres de
privades i associatives que s’escaiguin.
 Fomentar la participació de la ciutadania en la valoració de la programació
escènica a la ciutat, a través de les comunitats online que es puguin crear.
 Dissenyar i posar en marxa un projecte formatiu a l’Escardívol especialitzat en
arts escèniques, i complementar d’aquesta manera l’oferta de les escoles de
música i d’art que ja s’acullen en aquest equipament.
 Incentivar la iniciativa privada perquè inverteixi en projectes d’arts escèniques a
Rubí i pensi en els espais/equipaments públics d’aquest municipi, posant en valor i
promovent sobretot el nou amfiteatre a l’aire lliure del Parc del Castell.
 Posar en marxa el projecte de Centre de la Dansa Tradicional Catalana a
l’edifici de l’Espona i avaluar la necessitat d’ampliació de l’equipament a mig o
llarg termini si s’escau.
 Acabar el projecte de rehabilitació del Casino Espanyol i elaborar un Pla de
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dinamització de l’espai amb col·laboració si s’escau de la Societat Casino
Espanyol, que defineixi les línies d’actuació preferent d’aquest nou equipament així
com el seu model de gestió i explotació.
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L’ÀMBIT DE PATRIMONI
L’àmbit de patrimoni és un dels àmbits on l’Ajuntament ha fet més esforços en els
darrers anys, ja que es partia d’una situació força precària a nivell d’equipaments i en
conseqüència de divulgació pública del patrimoni entre la ciutadania.
Els equipaments i espais que queden inclosos dins de la xarxa de patrimoni amb el
seu posicionament són:


Els equipaments de referència

EL CASTELL MUSEU MUNICIPAL: És actualment l’equipament de referència
de la xarxa patrimonial i on s’hi acull una exposició permanent sobre la història de
Rubí. Ha de complir doncs el rol de centre d’operacions de l’àmbit de patrimoni
i coordinar el conjunt de propostes relacionades amb la recuperació, conservació i
difusió d’aquest. En un futur però, la voluntat és que enlloc d’un únic centre de
referència n’hi hagi dos: el mateix Castell i El Celler Cooperatiu.
CELLER COOPERATIU: Antic edifici agrícola en fase de rehabilitació prevista de
finalitzar al llarg del 2011, símbol del passat viticultor de Rubí. Esdevindrà la
segona pota d’aquesta micro-xarxa de patrimoni del municipi i acollirà una primera
versió del projecte del Museu del Treball.


Els equipaments complementaris
MUSEU VALLHORNAT: Aquest museu etnogràfic de titularitat privada ja juga
actualment un paper destacat en la difusió del patrimoni històric etnogràfic de
Rubí, però podria créixer el seu pes i protagonisme a curt termini amb l’ampliació
dels seus espais d’exposició i una major coordinació amb l’Ajuntament i els
diferents agents implicats en aquest àmbit al municipi.
ARXIU MUNICIPAL: Amb el seu futur trasllat a l’edifici de la nova Biblioteca i amb
el compliment dels estàndards bàsics, la part d’arxiu històric del nou arxiu
municipal s’ocuparà de conservar i dinamitzar el patrimoni històric documental
rubinenc, assessorar i orientar als investigadors i estudiants en la recerca
d’informació així com participar en iniciatives culturals i d’investigació diverses
sobre la història del municipi.
VAPOR NOU: Antiga fàbrica tèxtil que es vol reconvertir en complex cultural a llarg
termini i que esdevingui la segona seu del Museu del Treball, amb l’objectiu de
divulgar el patrimoni i la història industrial de Rubí i del país. Aquest nou
equipament contribuirà alhora a la dinamització d’una zona geogràfica del municipi
actualment mancada d’atractius turístics i culturals.



Altres espais amb usos patrimonials
BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ I TAULER: L’espai expositiu de la Biblioteca així
com el seu auditori podrien contribuir a la divulgació del patrimoni local, acollint
alguna exposició temporal a l’any així com conferències i xerrades. Seria oportú
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que sobretot acollís aquells projectes més relacionats i dirigits des de l’Arxiu
Històric.
ATENEU MUNICIPAL: En tant que edifici emblemàtic i cèntric del patrimoni
arquitectònic de Rubí podria esdevenir el punt d’informació i de partida
d’itineraris culturals per la ciutat, amb l’objectiu de promoure el coneixement del
municipi, la seva història i els seus secrets, i els seus edificis més valuosos i
atractius.
PARC DEL CASTELL: Per la seva proximitat al Museu Municipal, per les seves
dimensions i per la seva condició d’espai obert, tant l’Amfiteatre com l’Arborètum
poden esdevenir espais complementaris per la realització d’activitats familiars i
escolars de caràcter més festiu i lúdic.

Propostes d’actuacions específiques per a la xarxa de patrimoni


Establir una direcció coordinada de l’àmbit de patrimoni que permeti
dissenyar una programació conjunta coherent amb els diferents espais.
Aquesta direcció recomanem que es faci des del Museu Municipal del Castell,
equipament de referència de la xarxa en el present.



Crear una comissió executiva que es reuneixi periòdicament per coordinar les
diferents programacions dels equipaments més rellevants, i establir una taula
consultiva més oberta on hi puguin participar un nombre més ampli i divers
d’entitats i agents privats. En aquest sentit es recomana reeixir la Taula de
Patrimoni que ja havia existit anteriorment així com establir lligams i sinèrgies
amb la xarxa de cultura popular per promoure conjuntament el patrimoni relatiu
a les festes, tradicions i folklore del municipi.



Realitzar un Pla director de dinamització del patrimoni de Rubí que parteixi
dels estudis existents, del Mapa de Patrimoni de Rubí revisat al 2010 i dels
diversos informes realitzats fins al moment per planificar de forma ordenada i
conjunta un projecte museològic de ciutat, que tingui en compte els fons i
col·leccions tant públiques com privades i els diferents equipaments i espais de
la xarxa de patrimoni presents i futurs. Aquest Pla Director hauria de permetre
assignar objectius i funcions específiques als diferents equipaments de la ciutat
que conformen aquest àmbit, incloent el Museu Vallhonrat i el futur Arxiu
Municipal que s’ubicarà a la Biblioteca.



Dissenyar i posar en marxa per etapes el nou Museu del Treball de Rubí,
amb una doble vocació local i de país, tot establint prèviament les complicitats i
convenis necessaris amb altres administracions. Fóra òptim que el futur Museu
del Treball fos un referent important a Catalunya pel que fa al relat històric dels
moviments socials vinculats a la indústria i al treball en el conjunt del país, i que
s’integrés doncs al Sistema Territorial del Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya.



Establir un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Rubí i el Museu
Vallhonrat que suposi una major vinculació entre ells i un increment de
protagonisme d’aquest centre privat en la divulgació del patrimoni a la ciutat.
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Posar en marxa el nou projecte d’Arxiu Municipal que s’ubicarà a la
Biblioteca Mestre Martí i Tauler i que superarà els dèficits fins ara assenyalats
tant pel PECcat com per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de
Barcelona. El nou Arxiu ha de ser determinant en la recuperació i difusió de la
memòria històrica local de Rubí així com en el foment de la participació
ciutadana en la reconstrucció d’aquesta.



Continuar amb el projecte de recuperació del patrimoni arquitectònic de la
ciutat, assegurant la realització del projecte del Vapor Nou com a peça clau del
passat industrial de Rubí, a banda dels edificis ja recuperats o restaurats de
l’Ateneu, l’Espona, el Celler Cooperatiu o el mateix Castell.



Impulsar el coneixement d’aquest patrimoni arquitectònic entre la
ciutadania de Rubí, a partir de la creació d’itineraris guiats per la ciutat, una
millor senyalització pública d’aquests edificis i de les rutes recomanades, així
com d’eines tecnològiques d’última generació. Aquestes accions podrien
aglutinar-se en un sol projecte amb una comunicació i suports de difusió propis
(A peu per Rubí, Reviu Rubí, Passejades històriques per Rubí...)



Posar en marxa un programa educatiu i pedagògic de divulgació del
patrimoni de Rubí, dirigit a famílies i a escoles, per assentar les bases d’una
nova ciutadania rubinenca més coneixedora i orgullosa del seu entorn.



Dissenyar una difusió conjunta de l’oferta, projectes i programació de l’àmbit
patrimonial, més enllà de l’agenda actual del museu municipal.
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L’ÀMBIT D’ARTS VISUALS i CINEMA
Aquest àmbit engloba tant els espais i projectes d’arts visuals i plàstiques com aquells
relacionats amb la creació i exhibició audiovisual i cinematogràfica. La micro-xarxa la
integren equipaments públics però també privats, alguns exclusivament dedicats al
projecte d’arts visuals i d’altres de caràcter més polivalent.
Els equipaments i espais que queden inclosos dins aquest àmbit són:



L’equipament de referència

ANTIGA ESTACIÓ: És l’espai públic històric dedicat a les arts visuals i que ha
treballat bàsicament per la promoció dels artistes locals. En aquest nova etapa serà
convenient que aquest equipament formi part d'un projecte més complert de recerca,
producció i divulgació de les arts visuals, tant locals com de fora. Ha de ser doncs
el coordinador d’una programació que incorpori altres espais i activitats, alhora que
sala d’exposicions pròpiament. La seva línia de programació hauria de combinar la
promoció dels artistes locals amb més projecció externa amb la difusió d’art
contemporani català, espanyol o internacional, fent més èmfasi en aquest segon
objectiu. La col·laboració amb la Biennal d’Art Contemporani Català és un bon
exemple d’aquesta línia d’actuació.


Els equipaments complementaris

SALA CLARABOIA: Referent de Rubí de sala gestionada per alguns artistes locals i
que té per objectiu la promoció de l’obra de joves artistes de la ciutat.
AULA DE CULTURA UNIMM: Propera a l’Antiga Estació aquesta sala compleix un
paper de suport també a la creació artística local, tot i que no exclusivament.
MUSEU VALLHORNAT: Actualment ja té un sala dedicada a la promoció de l’artista
Pons Cirac, i en un futur es podria plantejar la programació d’alguna exposició
temporal a la nova sala annexa, sempre i quan s’arribi a un acord de col·laboració amb
l’Ajuntament.


Altres espais amb usos per arts visuals i cinema

BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ I TAULER: Compta amb una sala d’exposicions
pròpiament, el vestíbul i l’espai de la terrassa, tots ells amb potencial d’acollir obra
artística. Podria jugar doncs un paper complementari important pel que fa a
exposicions divulgarives. Per altra banda, l’espai de l’auditori pot utilitzar-se també
per la projecció audiovisual, ja sigui de videoart com de cinema, curtmetratges, etc.
ATENEU MUNICIPAL: Pot jugar un paper important de suport i exhibició de les
exposicions generades per entitats i teixit associatiu.
CENTRE SÒCIOCULTURAL DEL PINAR: Gaudirà d’una zona expositiva, d’un
auditori/sala polivalent, i d’espais per tallers i cursos diversos. Aquest centre cultural
polivalent podria jugar un paper singular en el foment de l’activitat artística amateur,
promovent l’expressivitat i creativitat dels ciutadans a nivell plàstic i visual.
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ESCOLA EDRA: Ubicada a l’edifici de l’Escardívol, l’escola Edra ha de jugar un rol
determinant en la promoció del seu alumnat i la seva obra, obrint-se però a
coordinar projectes conjunts amb altres equipaments, participant en possibles
programacions conjuntes o intercanvis.
MUSEU MUNICIPAL DEL CASTELL: Tot i tractar-se de l’equipament de referència de
l’àmbit patrimonial, aquest espai pot col·laborar en projectes conjunts d’arts visuals
vinculades a patrimoni, història...
LA SALA TEATRE MUNICIPAL: Actualment ja acull projeccions de cinema en versió
original, funció que podria seguir realitzant en el futur a falta d’una sala de cinema
comercial a Rubí.
AMFITEATRE CASTELL: És un espai que podria acollir projeccions de cinema a
l’aire lliure, donades les seves dimensions i ubicació.

Propostes d’actuacions específiques per a la xarxa d’arts visuals


Establir una direcció coordinada de l’àmbit d’arts visuals i cinema que permeti
dissenyar una programació conjunta coherent amb els diferents espais.



Crear una taula de treball de l’àmbit d’arts visuals i cinema amb participació dels
diferents agents implicats en aquest a nivell municipal, amb una comissió
executiva que es reuneixi periòdicament per coordinar les diferents programacions
i projectes i una taula consultiva més oberta on hi puguin participar entitats i
agents privats. Aquesta taula de reunió podria realitzar-se anualment amb la missió
de valorar la xarxa i el seu funcionament així com establir propostes de futur.



Potenciar el coneixement i l’exhibició pública de l’obra dels artistes de la ciutat, a
partir de la creació d’un circuit d’espais amb agenda pròpia diferenciada de la
de patrimoni (o espai propi dins una agenda cultural comuna) així com potenciant
iniciatives de portes obertes/tallers oberts per promoure la proximitat entre
artistes i ciutadans aficionats.



Dissenyar i posar en marxa un programa educatiu (per a famílies i escoles) per
tal de fomentar les arts visuals i l’experiència artística en general així com donar a
conèixer l’obra d’artistes locals entre els més petits.



Fomentar la creació artística amateur a través de cursos i tallers programats
des dels equipaments de proximitat, com són l’Ateneu i el Centre sòciocultural
del Pinar.



Habilitar espais per a creadors en antigues fàbriques o naus industrials,
previ estudi de la situació actual de disponibilitat i necessitat d’espais de creació
entre els artistes de Rubí i del seu entorn. Es podria estudiar la possibilitat que
Rubí pogués posicionar-se com a ciutat d’acollida d’artistes i que atragués a
creadors d’altres municipis amb menys disponibilitat d’espais. El passat industrial
de Rubí podria justificar i encaixar amb una estratègia cultural d’aquesta mena.
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Crear i definir un projecte global de suport i promoció del cinema i l’audiovisual
a Rubí, que doni coherència a una programació determinada (de cinema d’autor,
cicles temàtics, cinema per nens, cinema a l’aire lliure...), i fomenti alhora projectes
de creació en aquest àmbit.
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L’ÀMBIT DEL FOMENT DE LA LECTURA I DIVULGACIÓ DEL CONEIXEMENT
Aquest és un àmbit centrat sobretot en l’activitat d’un sol equipament però que podria
incloure altres espais i activitats de ciutat relacionades amb la divulgació del
coneixement i la lectura pròpiament.


L’equipament de referència
BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ I TAULER: Edifici emblemàtic recentment
inaugurat de grans dimensions i polivalència. Juga un paper vertebrador de
ciutat i de projecte cultural, a banda del seu rol principal de promotor de la
lectura pública i el coneixement. En aquest sentit ofereix el servei de préstec
bibliotecari, activitats infantils de foment de la lectura, clubs de lectura,
organització de xerrades i presentacions, tertúlies sobre escriptors i literatura,
conferències, etc.



Els equipaments complementaris
SERVEIS DE LECTURA DE PROXIMITAT: Tot i que el Pla d’Equipaments
Culturals de Catalunya recomana la creació de tres biblioteques locals a Rubí,
aquestes haurien de considerar-se a llarg termini i en funció de l’evolució i
dinàmica de l’àmbit en el seu conjunt. Tanmateix sí que es considera oportú
crear “serveis de proximitat de lectura“ en alguns dels equipaments polivalents
de proximitat que té i tindrà Rubí a curt termini, com són l’Ateneu Municipal, el
Centre Sòciocultural del Pinar o el Centre Cívic Can Fatjó.
Les
característiques i enfoc d’aquest servei les hauria de definir la direcció de la
Biblioteca Mestre Martí i Tauler. Aquests serveis se sumarien als ja existents
de Bibliopiscina a Can Rosés.
AUDITORIS I SALES POLIVALENTS PER XERRADES I CONFERÈNCIES:
La divulgació del coneixement en un sentit ampli contempla la programació
de xerrades i conferències que podrien amplificar-se més enllà dels límits físics
de la pròpia biblioteca, fent servir altres espais polivalents de proximitat com
són l’Ateneu, el nou centre del Pinar i el Castell.

Propostes d’actuacions específiques per l’àmbit de lectura i coneixement


Mantenir la direcció de l’àmbit en la nova Biblioteca Mestre Martí i Tauler,
establint reunions de treball quan s’escaigui amb els responsables dels
equipaments complementaris de la xarxa per tal de coordinar-se.



Crear una taula de treball plural amb agents diversos (escoles, equipaments
públics, llibreries, associacions...) per tal de coordinar accions conjuntes de foment
de la lectura, embrió d’un possible futur Pla de Lectura per a Rubí.



Definir i posar en marxa a curt termini els Serveis de Lectura de Proximitat,
segons estableixi la direcció de l’àmbit, en equipaments i espais adients de la
xarxa.
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A mig termini i segons el funcionament d’aquests es podria plantejar la creació
d’alguna biblioteca de proximitat complementària.



Difondre de manera conjunta totes aquelles activitats relacionades amb el foment
de la lectura i el coneixement, ja sigui les que es realitzen a la pròpia Biblioteca
com les que tinguin lloc a altres espais de la xarxa.
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L’ÀMBIT DE LA CULTURA DE PROXIMITAT
En el cas que ens ocupa de Rubí, quan parlem de l’àmbit de proximitat dins el Servei
de Cultura ens referim a aquells equipaments i projectes que posen l’èmfasi en el
suport i la promoció de la participació ciutadana en la cultura, ja sigui a través del
seu teixit associatiu com de forma individual. Posar a l’abast del conjunt de la població
de Rubí serveis, espais i eines per la realització personal dels individus en termes
d’expressivitat i creació artística és un dels objectius de la política cultural del municipi.
Aquesta és una missió que ha d’estar present de forma transversal en els diferents
àmbits sectorials descrits prèviament, tot i que recomanem també l’existència pròpia
d’un àmbit de gestió i de treball que se centri en aquestes polítiques i accions, per tal
que tinguin una major coherència i visió de conjunt.
L’àmbit de la cultura de proximitat tindrà com a referència a curt termini l’Ateneu
Municipal i el Centre Sòciocultural del Pinar, i hauria de contemplar en un futur una
xarxa de centres cívics i culturals polivalents que actualment no estan orientats en
aquesta direcció.


Els equipaments de referència

ATENEU MUNICIPAL: Ha de ser la referència per les entitats de Rubí, l’espai
on recórrer per tal d’informar-se i assessorar-se de les eines i ajudes que des de
les administracions es posen a l’abast de les entitats. Des de cursos i formació
especialitzada, cessió d’espais i sales per a reunions, sol·licituds d’ajudes i
subvencions, etc. La polivalència de l’equipament i la seva ubicació al centre
històric de Rubí el converteixen alhora en un espai dinàmic d’activitat cultural
pel conjunt de la ciutadania, que l’ha de percebre com un centre on “hi fan
sempre coses”... (cursos, tallers, xerrades, exposicions, espectacles de petit
format...).
CENTRE SÒCIOCULTURAL EL PINAR: Nou centre cultural polivalent que té per
objectiu programar activitat cultural diversa i fomentar la participació cultural de
la gent de Rubí i, de forma especial, dels habitants del barri del Pinar. Ha de ser
un centre impulsor d’activitat i coordinador de projectes en xarxa, un equipament
que contribueixi a dinamitzar una nova zona d’activitat cívica i de lleure a la ciutat,
tot afavorint la pràctica cultural amateur i la integració de totes les cultures.


Els equipaments complementaris

CENTRES CÍVICS DE RUBÍ: Actualment hi ha cinc espais anomenats centres
cívics, quatre dels quals són només seus d’entitats i no ofereixen serveis
municipals. Només n’hi ha un, el Centre Cívic de Can Fatjó, que s’ha reformat
darrerament i que obrirà les seves portes al llarg del 2011 acollint serveis
municipals diversos. Aquesta petita xarxa d’espais caldria que es redefinís i que
tingués un paper més actiu en tant que xarxa d’espais de cultura de proximitat.
No tots els centres poden i han d’oferir els mateixos serveis però sí que cal obrir-
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los a la ciutadania i que tinguin un rol actiu en la dinamització sòciocultural del
territori i dels barris on s’ubiquen.
Falta conèixer millor la realitat d’aquests centres i de les entitats que s’hi allotgen
per poder determinar quin rol o funció poden tenir a curt termini i quin potencial a
llarg termini. De totes maneres, a curt termini, no es recomana crear més
equipaments de la categoria del Centre Sòciocultural del Pinar (donada la inversió
que necessiten i el context actual). Sí que es proposa estudiar un model entremig
de centre que combini la funció de suport a les entitats + programació cultural
de proximitat (formació i pràctica cultural amateur) + serveis municipals
d’informació i atenció al ciutadà. Podrien ser centres gestionats en bona part per
les pròpies entitats però amb un sistema reglat i supervisat per l’ajuntament que
estableixi unes contrapartides i condicionants que les entitats han d’oferir per tal
d’allotjar-se allà.


Altres espais

BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ I TAULER: Tot i tractar-se de l’equipament de
referència en l’àmbit de la lectura i el coneixement, la nova biblioteca és un espai
d’accés a la cultura i de proximitat amb el ciutadà de primer ordre. A més, la
polivalència de l’equipament com a tal permet programar-hi activitats diverses molt
accessibles al conjunt de ciutadans, des de cursos formatius per adults a tallers
infantils.
CASINO ESPANYOL: Encara en procés de rehabilitació aquest espai podria
acollir activitats diverses en l’àmbit de la pràctica artística amateur, amb especial
èmfasi o especialització en balls de saló i assaig i exhibició escènica amateur.
ESCARDÍVOL: Podria esdevenir el centre de referència pel que fa la formació
artística en un sentit ampli. Actualment s’hi alberguen l’Escola Municipal de Música
i l’Escola d’art i disseny Edra, aquesta segona amb una oferta de cursos i tallers no
reglats i oberts al conjunt de la ciutadania. Podria sumar-se a aquesta oferta un
projecte de formació en arts escèniques o escola de teatre amateur. També hi ha
previst ubicar-hi uns bucs d’assaig per bandes de música de Rubí. Tot plegat
contribuiria a posicionar aquest espai com una fàbrica de creació artística o
centre per la pràctica artística amateur.
CASAL POPULAR COL·LEGI REGINA CARMENI: Petits espais que donen
albergs a companyies de teatre amateur, en tant que espais d’assaig i
d’exhibició de petit format.
COMPLEX CULTURAL VAPOR NOU: A banda d’acollir una part del Museu del
Treball a llarg termini, aquest conjunt arquitectònic podria esdevenir un complex
cultural polivalent, a definir en funció de l’evolució i demanda de la resta
d’equipaments de la ciutat.
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Propostes d’actuacions específiques per l’àmbit de la cultura de proximitat
 Establir una direcció coordinada de l’àmbit de proximitat que permeti
dissenyar una programació conjunta coherent amb els diferents espais.
Aquesta figura responsable de l’àmbit convindria que fos a curt termini la
mateixa coordinadora del Centre Sòciocultural del Pinar, ja que aquest ha
d’esdevenir un espai motor de referència conjuntament amb l’Ateneu
Municipal, que tot i estar gestionat per una empresa, cal que estigui supervisat
i liderat per aquesta mateixa direcció.
 Crear una taula de treball amb presència d’altres agents de la xarxa per poder
articular una programació conjunta i una oferta de cursos i tallers diversa i
completa. Aquesta taula tindrà un format petit a curt termini i anirà creixent
conforme es vagin incorporant nous espais a la xarxa (els centres cívics
renovats, el Casino Espanyol, l’Escardívol amb nous serveis, el Complex
Cultural del Vapor Nou, etc.)
 Dissenyar un programa conjunt de cursos i tallers diversos pel conjunt de
ciutadans de Rubí, oferta que actualment és força reduïda, dispersa en
diferents espais i no comunicada globalment. Caldria doncs integrar aquesta
oferta sota el paraigües de Rubí Cultura en els seus diferents suports i canals
de difusió.
 Realitzar un estudi específic sobre els actuals centres cívics i d’altres
possibles espais municipals amb potencial d’esdevenir-ne, per tal
d’analitzar les infraestructures actuals i les seves possibilitats, així com el seu
entorn immediat. Aquest estudi hauria de permetre dissenyar un Pla
d’actuació i de rehabilitació dels espais per tal d’adequar-los en funció de la
tipologia de centre que es vulgui tenir.
 A curt termini però es recomana revisar el protocol i les normatives de
cessió d’espais per les entitats per tal d’establir convenis entre Ajuntament
i associacions condicionats a una sèrie de contraprestacions determinades. A
grans trets convindria vincular l’ús dels espais i recursos públics per part de les
entitats a projectes d’interès públic i de dinamització sòciocultural del territori,
de manera que l’ús i renovació dels espais fos condicionat a uns objectius i
projecte predeterminat.
 Posta en marxa del Centre Sòciocultural del Pinar amb un projecte definit de
continguts i pla d’actuació.
 Estudiar la necessitat a mig termini d’adequar el complex del Vapor Nou per a
usos culturals, més enllà del Museu del Treball, i integrar-lo en l’àmbit de
cultura de proximitat.
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ÀMBIT DE FESTES I CULTURA POPULAR
De tots els àmbits aquest és el que menys vinculació directa té amb els equipaments
culturals. La majoria de manifestacions festives i de cultura popular que s’esdevenen
al llarg de l’any a Rubí tenen lloc a l’espai públic, en places i carrers a l’aire lliure. Per
tant, no es tracta d’una xarxa d’equipaments pròpiament i tampoc hi ha un
equipament de referència. El responsable de l’àmbit no coincideix amb el responsable
de cap equipament, com sí pot passar en els àmbits sectorials.
Com a àmbit a nivell de gestió hauria d’encarregar-se sobretot de l’organització,
planificació i gestió de les festes i activitats culturals a l’aire lliure que
s’organitzen des de les entitats de Rubí o des del propi Ajuntament amb col·laboració
amb el teixit associatiu.
Els projectes d’entitats de cultura popular i tradicional que afecten els equipaments
tancats i que s’inclouen en els àmbits sectorials (escèniques i patrimoni sobretot)
s’haurien de gestionar i incloure des d’aquests, sobretot si parlem d’activitat estable.
Per exemple l’activitat estable de l’Esbart dansaire de Rubí s’inclou en l’àmbit d’arts
escèniques, la de la Fundació Museu i Grup de Col·laboradors del Museu dins l’àmbit
de Patrimoni o l’activitat de les entitats corals dins l’àmbit de música i escèniques.
Quan són activitats festives, a l’aire lliure i puntuals en el calendari, són les que es
gestionen des d’aquest àmbit.


Espais i equipaments implicats

-

PLACES I CARRERS: Principal escenari de les activitats de l’àmbit. Requereix
però d’una logística de serveis i infraestructures de cara a adequar els
espais per les activitats que han d’acollir.

-

PARC DEL CASTELL: Sobretot el nou amfiteatre esdevindrà una peça clau
en la celebració d’esdeveniments massius i populars. Per la seva capacitat
i dimensions i la seva condició d’espai força aïllat.

-

BIBLIOTECA, ATENEU MUNICIPAL, CENTRE SÒCIOCULTURAL DEL
PINAR, CASINO ESPANYOL, LA SALA, EL CELLER COOPERATIU: Són
espais que es gestionen sobretot des d’altres àmbits i direccions però que
poden acollir en moments puntuals activitats festives i de cultura popular de
petit format.

Propostes d’actuació específiques de l’àmbit de festes i cultura popular
 Establir una direcció de l’àmbit amb un tècnic responsable del Servei de
Cultura en coordinació estable amb la Taula de Cultura Popular, organisme
creat l’any 2000 i que agrupa a una quinzena d’entitats de l’àmbit.
 Comunicar de manera conjunta les diferents activitats de difusió de la cultura
popular i tradicional en una secció pròpia a l’agenda cultural de Rubí i als
diferents suports o canals que es defineixin en el Pla de Comunicació.
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5.5. EL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA XARXA
A continuació es detalla i resumeix l’organització general de la xarxa des del Servei de
Cultura de l’Ajuntament de Rubí. Cal redefinir l’organigrama en alguns aspectes de
cara a millorar la gestió del conjunt d’equipaments culturals. La proposta que es
planteja respon a una necessitat i vocació de:
-

Més transversalitat i treball en xarxa
Més participació i inclusió d’agents privats i associatius en la gestió
Més planificació i avaluació del treball realitzat i objectius proposats
Més eficiència en la gestió determinades àrees i projectes

La nova organització interna del Servei de Cultura que plantegem és la següent:
-

4 ÀMBITS SECTORIALS:`
o
o
o
o

-

Arts escèniques
Patrimoni
Arts visuals i cinema
Lectura i coneixement

4 ÀMBITS TRANSVERSALS:
o
o
o
o

Cultura de proximitat
Festes i cultura popular
Nou àmbit de Comunicació
Nou àmbit de Serveis educatius

FUNCIONAMENT INTERN DELS ÀMBITS SECTORIALS
-

Un tècnic responsable o coordinador d’àmbit
o Pot coincidir o no amb la direcció de l’equipament de referència (depèn
de la dimensió i gruix d’activitat d’aquest)
o Les seves tasques de direcció i coordinació de l’àmbit són:





-

Fixar objectius i coordinar plans d’actuació anuals o bianuals de
l’àmbit en qüestió
Vetllar per coordinar programacions i que aquestes siguin
coherents amb els espais, evitant duplicitats i enllaçant projectes
afins
Promoure projectes comuns, ser proactiu amb el disseny de
nous projectes i amb l’organització de l’àmbit en general
Convocar i coordinar les sessions de treball amb la comissió
executiva i la taula consultiva

Una comissió executiva per cada àmbit, formada per un grup reduït de
persones representants dels principals agents amb activitat estable dins l’àmbit
(en la majoria de casos seran els responsables dels equipaments de referència
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més els dels equipaments complementaris, així com algun representant
d’entitat o agent privat si s’escau)
-

Aquesta comissió es reuneix entre 3 i 4 vegades l’any

-

Té per objectiu:
1. Validar i aprovar els plans d’actuació de cada àmbit
2. Contrastar i acordar les programacions trimestrals
3. Proposar i engegar projectes conjunts de treball

-

Una taula consultiva per cada àmbit:
-

Formades per un grup més ampli de treball que pot variar en cada
convocatòria segons el temes a tractar i el context en cada moment,
obrint-se a representants del teixit associatiu i del sector privat així
com a representants d’altres àmbits amb projectes transversals que
afecten el propi.

-

La freqüència de trobada és anual

-

Les taules consultives tenen la missió de:
1. Valorar el grau de compliment dels plans d’actuació
de cada àmbit
2. Proposar projectes de futur o nous objectius per cada
sector
3. Treballar de forma transversal projectes específics

FUNCIONAMENT INTERN DELS ÀMBITS TRANSVERSALS
-

També tenen un tècnic responsable i coordinador de l’àmbit amb les
mateixes funcions que les descrites anteriorment.

-

En el cas de l’àmbit de Festes i Cultura Popular es proposa seguir treballant
amb la Taula de Cultura Popular ja creada.

-

En el cas de l’àmbit de Cultura de proximitat es suggereix començar a treballar
de forma coordinada amb una sola taula de treball que tindrà un format petit a
curt termini i anirà creixent conforme es vagin incorporant nous espais a la
xarxa (els centres cívics renovats, el Casino Espanyol, l’Escardívol amb nous
serveis, el Complex Cultural del Vapor Nou, etc.)

-

L’àmbit de Cultura de proximitat assumirà la gestió de la relació amb les
entitats pel que fa a:
-

Registre
Subvencions i ajudes
Serveis de suport a entitats
Sessió d’espais
Gestió de centres cívics
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-

Tot allò que fa referència a l’activitat sectorial de les entitats, la seva
programació i gestió dels projectes que afecten els equipaments sectorials
s’hauria de gestionar des de l’àmbit sectorial corresponent.

-

El que fa referència a l’organització de festes i activitats de cultura popular
a l’aire lliure s’organitza des de l’àmbit de Festes i Cultura popular.

FUNCIONAMENT INTERN DELS DOS ÀMBITS NOUS:
-

Comunicació / Difusió cultural: Amb un tècnic responsable de comunicació,
encarregat de dissenyar un Pla de Comunicació de Cultura, definir els suports i
canals de difusió que s’utilitzaran i coordinar la gestió diària de la comunicació i
la premsa. Tot això amb la necessària coordinació amb els responsables de
cada àmbit, que són els que han de facilitar els continguts a transmetre.

-

Serveis educatius: Amb un tècnic responsable que defineixi i coordini tots els
programes educatius (escolars i familiars) i que vagi treballant conjuntament
amb els responsables d’àmbits. El gruix i dimensió d’aquest servei es definirà
en funció dels recursos disponibles, i pot anar creixent gradualment, però
recomanem ja d’entrada la creació d’aquest i de la figura del tècnic
responsable. Aquesta proposta respon a una objectiu estratègic de donar
importància a la vessant educativa que ha de tenir tota política cultural i que
permet la creació de nous públics i a la llarga un major coneixement i implicació
de la població en la dinàmica cultural d’un territori.

-

A curt termini es podria compartir la direcció o coordinació d’aquests dos
àmbits nous en una mateixa persona o tècnic responsable.

-

Per últim, caldria reforçar el treball en xarxa amb altres regidories que tenen
punts en comú amb les polítiques culturals i amb els usos dels equipaments
(joventut, turisme, educació, identitat...), ja sigui convidant als tècnics o
responsables escaients en les diferents taules consultives de treball que es
creïn per cada àmbit o bé establint reunions periòdiques de coordinació entre
regidories.
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5.6. LA COMUNICACIÓ PÚBLICA DE LA NOVA XARXA
La manera com la nova xarxa d’equipaments culturals de Rubí es comuniqui es
contempla com un objectiu prioritari del present pla, ja que depenent de com aquesta
es plantegi, es podran assolir o no la major part dels objectius estratègics del pla. Si
Rubí posa a la disposició dels seus ciutadans una àmplia xarxa d’equipaments
culturals alhora que una programació cultural de qualitat, però aquestes no arriben al
ciutadà, els esforços econòmics, polítics i humans hauran estat en va.
Per això, des del present pla, volem donar unes primeres directrius d’actuació tot i que
recomanem fortament l’elaboració d’un pla de comunicació cultural que planifiqui i
defineixi de manera específica les accions, suports i estratègies de públics
necessàries, per tal que tant els equipaments com la oferta cultural siguin sempre
presents entre els rubinencs i rubinenques.
Pel que fa a les nostres recomanacions, a continuació presentem aquelles que
considerem claus i que d’entrada caldria adoptar per tal que la comunicació de la
nova xarxa fos efectiva:


Incorporació dins del Servei de Cultura de la comunicació de continguts
culturals, actualment depenent del Servei de comunicació
La tasca de comunicació de l’oferta cultural hauria d’estar inclosa dins del Servei
de Cultura. La complexitat de la nova xarxa d‘equipaments i la varietat i quantitat
d’activitats i programacions que es duran a terme, requereixen d’una coordinació i
alhora visió unitària que s’oferiria de forma més eficient treballant dins del Servei
de Cultura.



Creació de la figura d’un responsable de comunicació
Conseqüentment amb l’apartat anterior, la planificació i gestió de la comunicació
cultural hauria d’estar en mans d’un referent de comunicació que s’encarregués de
dur a terme les funcions de comunicació de la xarxa d’equipaments culturals de
Rubí. Entre aquestes, hi hauria:
 El disseny d’un Pla de comunicació cultural, i la responsabilitat d’aplicació i
garantia d’execució d’aquest
 L’elaboració de l’agenda cultural del municipi amb una periodicitat trimestral
 La coordinació amb els mitjans de comunicació locals i nacionals per a la
promoció de les activitats i oferta cultural de Rubí
 La promoció de l’activitat cultural de Rubí en les xarxes socials
 La planificació d’estratègies dirigides a públics específics: escolar, familiar,
afeccionat, immigrant, etc..



Explotació i consolidació de la marca Rubí Cultura
Tota la programació cultural ofertada al municipi ja sigui a través de la xarxa
d’equipaments culturals o fora d’ella, sigui promoguda per l’Ajuntament, entitats i/o
agents privats, hauria d’estar englobada i emmarcada dins d’una marca paraigües.
Rubí Cultura és ja una marca existent, però que sembla passar una mica
desapercebuda. Caldria doncs rellançar-la i que encapçalés totes les
comunicacions vinculades a cultura, ja que permetria fixar molt millor els conjunt de
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programació i valors del que vol ser l’oferta al municipi. Caldria trobar un eslògan
que presentés les intencions del que vol ser aquesta oferta per la ciutadania.


La creació d’una agenda cultural conjunta
La nova xarxa d’equipaments culturals i la seva organització en àmbits sectorials
i/o micro xarxes, demana d’una agenda cultural unificada que englobi tota l’oferta
cultural de Rubí. Amb la marca Rubí Cultura, podria tractar-se d’una agenda en
dos suports: paper i digital que s’estructurés per àmbits– arts escèniques,
patrimoni, arts visuals, lectura i coneixement, cultura de proximitat, festes i cultura
popular i que sota cada àmbit, es concretés el tipus d’activitat i l’equipament on
s’ha de dur a terme. Es tractaria d’una agenda de caràcter trimestral, en el cas
físic, i en el cas virtual permetria una actualització més constant.
Aquesta agenda no substituiria alguns fulletons o programes d’equipaments
específics que, per la seva rellevància i volum de programació, tindria sentit
mantenir, com és el cas del programa d’activitats de la Biblioteca.
En el cas del format digital recomanem, a mig termini, la creació d’una web pròpia
Rubí Cultura.cat, que a part de servir com a suport d’informació, sigui un espai
d’interacció i dinamització cultural 2.0 amb vinculació a perfils a plataformes socials
com facebook, twiter, you tube, etc.



La presència en xarxes socials
Com s’esmentava amb anterioritat, una de les tasques que caldria fer des de
comunicació cultural és la dinamització de la ciutadania, en principi més jove, a
través de les xarxes socials. La presència de Rubí Cultura a les xarxes socials ja
sigui com un punt alternatiu de difusió del que es farà o s’ha fet en matèria cultural,
també hauria d’encaminar-se a mig termini, a un espai d’interacció i obtenció de
feedback del que s’està fent a nivell cultural i de recull de propostes i suggerències
de programacions futures. Les plataformes online són uns espais adients per estar
en contacte permanent amb els públics, conèixer les seves necessitats i tractar de
satisfer-les. En aquest sentit, arribat el moment, seria convenient tenir present la
figura d’un community manager que s’encarregués de manera específica de dur
a terme aquestes funcions 2.0.



Avaluació del serveis i programació a través de consultes ciutadanes
L’avaluació per part dels propis ciutadans de l’oferta cultural és un instrument molt
útil per tal de mantenir un bon equilibri entre el que des de la Regidoria de Cultura
es considera necessari en termes culturals i el que realment vol la població. Aquest
exercici d’avaluació podria ajudar a millorar l’oferta i que es produís un augment
progressiu del consum i sobretot de satisfacció del ciutadà. Les enquestes online
i/o físiques (a cada equipament o a la biblioteca) podrien ser instruments de
mesura molt vàlids. També fóra interessant establir per àmbit taules de consulta
ciutadana per valorar l’oferta i les seves possibles suggerències de millora.
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Centralitat de la Biblioteca Mestre Martí i Tauler com a equipament difusor de
tota la xarxa d’equipaments culturals i la seva activitat
Tant pel seu rol simbòlic i aglutinador dins la xarxa, com també per la seva
ubicació central i nivell d’afluència d’individus amb perfils molt diferents, la
Biblioteca hauria d’esdevenir el principal equipament difusor de la nova xarxa.
A tall d’exemple es proposen les següents accions i/o possibilitats de comunicació
dins la mateixa Biblioteca:
 Presència al hall d’una pantalla electrònica amb les activitats culturals més
destacades de la setmana.
 Expositor central sota la marca Rubí Cultura, destacat, amb tots els fulletons
físics, tant de l’agenda cultural global com fulletons específics
d’equipaments/entitats, etc.
 Dibuix /vinil a la paret del hall de la xarxa d’equipaments culturals de Rubí per
tal de que la ciutadania interioritzi on s’ubiquen els espais. També seria un altra
opció ubicar-lo al terra
 Presentació pública de la nova xarxa d’equipaments culturals de Rubí,
rellançant la marca Rubí Cultura. Explicant a grans trets la nova organització,
els espais disponibles i la nova agenda cultural. Es podria fer entrega a la
ciutadania d’un mapa visual de la ubicació de tots els equipaments culturals a
la ciutat així com la seva vinculació als diferents àmbits i activitats vinculades.
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DADES SOCIO-DEMOGRÀFIQUES

1. Territori

Font: “Hipermapa” (GENCAT, 2010)

Font: “Guia de Catalunya” (GENCAT, 2010)

2. Població
Taula 2.1. Evolució de la població de Rubí
Rubí

Població

2009

72.987

2008

71.927

2007

70.494

2006

70.006

2005

68.102

2004

66.425

2003

64.848

2002

62.638

2001

60.303

2000

58.646

Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'IDESCAT (Institut
d'Estadística de Catalunya)
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Gràfic 2.1. Evolució de la població de Rubí
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Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya)

Taula 2.2. Evolució comparativa de la població (1991-2006)
1994

1999

2004

2009

Rubí

52.629

57.030

66.425

72.987

Vallès Occidental

674.345

705.288

790.432

878.893

6.208.581

6.207.533

6.813.319

7.475.420

Catalunya

Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya)

Gràfic 2.2. Comparació creixement poblacional
Comparació creixement poblacional
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Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya)

Rubí

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Població

62.638

64.848

66.425

68.102

70.006

70.494

71.927

72.987

Creixement

2.335

2.210

1.577

1.677

1.904

488

1.433

1.060

Naixements

810

869

853

944

940

1.026

1.005

946

Defuncions

357

458

430

439

384

460

422

466

Saldo natural

453

411

423

505

556

566

583

480

1.882

1.799

1.154

1.172

1.348

-78

850

580

Saldo migratori

Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya)

Gràfic 2.3. Evolució del creixement de la població de Rubí
Evolució del creixement de la població
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Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya)
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Taula 2.3. Creixement de la població

Simpo PDF Password Remover Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

Taula 2.4. Distribució de la població per edats. Municipi, comarca i Catalunya. Valors absoluts
Trams edat

Menors de 15 anys

De 15 a 64 anys

Àmbit territorial

2000

2004

2009

Rubí

9.359

10.428

12.195

Vallès Occidental

109.910

124.081

149.862

Catalunya

852.691

950.482

1.119.851

Rubí

42.417

48.117

51.980

Vallès Occidental

508.814

557.344

610.469

4.323.549

4.710.344

5.138.050

Rubí

6.870

7.880

8.812

Vallès Occidental

98.457

109.007

118.562

1.085.759

1.152.493

1.217.519

58.646

66.425

72.987

Vallès
Occidental

717.181

790.432

878.893

Catalunya

6.261.999

6.813.319

7.475.420

Catalunya

Majors de 65 anys

Catalunya
Rubí
TOTAL

Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya)

Taula 2.5. Distribució de la població per edats. Municipi, comarca i Catalunya. Percentatges
Trams edat

Menors de 15 anys

De 15 a 64 anys

Majors de 65 anys

Àmbit territorial

2000

2004

2009

Rubí

15,96%

15,70%

16,71%

Vallès Occidental

15,33%

15,70%

17,05%

Catalunya

13,62%

13,95%

14,98%

Rubí

72,33%

72,44%

71,22%

Vallès Occidental

70,95%

70,51%

69,46%

Catalunya

69,04%

69,13%

68,73%

Rubí

11,71%

11,86%

12,07%

Vallès Occidental

13,73%

13,79%

13,49%

Catalunya

17,34%

16,92%

16,29%

Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya)
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Gràfic 2.4. Distribució de la població per edats. Comparativa 2009

Distribució població per edats (2009)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

12,07%

13,49%

16,29%

71,22%

69,46%

68,73%

16,71%

17,05%

14,98%

Rubí

Vallès Occidental

Catalunya

Menors 15 anys

De 15 a 64 anys

Majors de 65 anys

Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya)

Gràfic 2.5. Piràmide d’edats. Comparativa 1999-2009
Piràmide d'edats Rubí
Comparativa. 1999 i 2009
De 80 a 84 anys
De 70 a 74 anys
De 60 a 64 anys
De 50 a 54 anys
De 40 a 44 anys
De 30 a 34 anys
De 20 a 24 anys
De 10 a 14 anys
De 0 a 4 anys
15%

10%

5%

homes 09

0%

dones 09

5%

homes 99

10%

dones 99

Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya)

15%
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Taula 2.6. Població segons el lloc de naixement. Valors absoluts
Mateixa
comarca

Altra
comarca

Resta de
l'Estat

Estranger

Total
Població

Rubí

25.606

17.383

18.403

11.595

72.987

Vallès Occidental

363.688

201.862

195.100

118.243

878.893

3.248.087

1.416.588

1.512.755

1.297.990

7.475.420

2009

Catalunya

Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya)
NOTA: En el cas de Catalunya, les dades es refereixen a persones nascudes a la mateixa comarca en què resideixen (mateixa
comarca) i persones nascudes en una comarca diferent a la de residència (altra comarca)

Població segons el lloc de naixement. 2009

43,45%

Catalunya

18,95%

41,38%

Vallès Occidental

22,97%

35,08%

Rubí
0%

10%

20%

20,24%

22,20%

23,82%
30%

Mateixa comarca

40%

13,45%

25,21%

50%

Altra comarca

17,36%

60%

70%

Resta de l'Estat

15,89%
80%

90%

100%

Estranger

Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya)
NOTA: Per a Catalunya, les dades es refereixen a persones nascudes a la mateixa comarca en què resideixen (mateixa
comarca) i persones nascudes en una comarca diferent a la de residència (altra comarca)

Taula 2.7. Evolució comparativa de la població immigrant (població nascuda a l'estranger). Valors
absoluts
1996

2000

2004

2009

Rubí

1.367

2.200

6.639

11.595

Vallès Occidental

14.696

21.440

62.858

118.243

Catalunya

171.806

253.050

725.384

1.297.990

Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya)

Evolució comparativa població immigrant (1996-2009)
17,36%

15,89%

18%

13,45%

16%
14%

10,65%

9,99%

12%

7,95%

10%
8%
6%
4%

3,75%

4,04%

2,14%2,99%

2,53%

2,82%

2%
0%

Rubí

Vallès Occidental
1996

2000

2004

Catalunya
2009

Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya)

Simpo PDF Password Remover Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Taula 2.8. Increment comparatiu de la població immigrada. Percentatges
Incr. 01-03

Incr. 03-05

Incr. 05-07

Incr. 07-09

Rubí

89,86%

43,32%

20,92%

20,77%

Vallès Occidental

89,81%

45,90%

24,17%

24,39%

Catalunya

85,77%

40,86%

21,30%

21,75%

Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya)

Gràfic 2.8. Increment de la població immigrada nascuda a l’estranger. Comparativa

Increment comparatiu població immigrada. 2001-2009

Incr. 07-09

21,75%
24,39%
20,77%

Incr. 05-07

21,30%
24,17%
20,92%
40,86%
45,90%
43,32%

Incr. 03-05

85,77%
89,81%
89,86%

Incr. 01-03

0%

20%

40%
Rubí

60%

Vallès Occidental

80%

Catalunya

Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya)

100%
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Taula 2.9. Població immigrant segons nacionalitat. Comparativa. Percentatges
2009

Rubí

Vallès Occidental

Catalunya

Resta UE

10,26%

17,66%

25,55%

Resta Europa

1,90%

2,92%

4,48%

Àfrica

32,13%

30,98%

25,20%

Amèrica del Nord i Central

3,92%

5,69%

5,20%

Amèrica del Sud

45,86%

37,56%

30,41%

Àsia i Oceania

5,92%

5,18%

9,16%

Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya)

Gràfic 2.9. Població immigrant segons nacionalitat. Rubí (2009)

Població immigrant segons nacionalitat
Rubí. 2009

10,26%

5,92%

1,90%

j
32,13%

45,86%
3,92%
Resta UE
Amèrica del Nord i Central

Resta Europa
Amèrica del Sud

Àfrica
Àsia i Oceania

Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya)
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3. Dades socioeconòmiques
Taula 3.1. Evolució del nivell d'instrucció. Percentatges
Rubí

1991

1996

2001

No sap llegir/escriure

2,73%

2,29%

3,21%

Primària incompleta/Sense estudis

18,77%

17,57%

11,03%

EGB 1a. etapa /Primer grau

40,06%

39,45%

26,53%

Dèficit instructiu (1)

61,56%

59,30%

40,78%

ESO, EGB, Batxillerat elemental

21,77%

15,38%

27,86%

FP 1r. grau/Grau mitjà

5,56%

8,02%

5,94%

27,33%

23,40%

33,80%

FP 2n grau/Grau superior

2,54%

4,73%

6,25%

BUP i COU/Batxillerat superior

4,59%

7,28%

10,89%

Titol mitjà/Diplomatura

2,59%

3,26%

4,44%

Títol superior/Llicenciatura i doctorat

1,38%

2,01%

3,84%

11,11%

17,29%

25,42%

Suficiència instructiva (2)

Nivell instructiu elevat (3)

Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya)
No es disposa de dades més actualitzades ja que es calculen segons el cens elaborat cada 10 anys.
Percentatges calculats sobre el total de la població major de 10 anys
(1) Població amb dèficit instructiu: no ha assolit el nivell mínim d'escolarització obligatòria
(2) Població amb suficiència instructiva: ha assolit el nivell d'escolarització obligatòria
(3) Població amb nivell instructiu elevat: ha superat el nivell d'escolarització obligatòria

Gràfic 3.1. Evolució del nivell d’instrucció. Rubí

Evolució del nivell d'instrucció
Rubí
Dèficit instructiu
(1)

40,78%

61,56%
59,30%

27,33%
23,40%
33,80%

Suficiència
instructiva (2)

11,11%
17,29%
25,42%

Nivell instructiu
elevat (3)
0%

20%

40%
1991

60%
1996

80%

100%

2001

Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya)
No es disposa de dades més actualitzades ja que es calculen segons el cens elaborat cada 10 anys.
Percentatges calculats sobre el total de la població major de 10 anys
(1) Població amb dèficit instructiu: no ha assolit el nivell mínim d'escolarització obligatòria
(2) Població amb suficiència instructiva: ha assolit el nivell d'escolarització obligatòria
(3) Població amb nivell instructiu elevat: ha superat el nivell d'escolarització obligatòria
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Taula 3.2. Nivell d'instrucció. Comparativa. Percentatges
2001

Rubí

Vallès Occidental

Catalunya

No sap llegir/escriure

3,21%

2,61%

2,27%

Primària incompleta/Sense estudis

11,03%

11,72%

11,47%

EGB 1a. etapa /Primer grau

26,53%

25,54%

26,22%

Dèficit instructiu (1)

40,78%

39,87%

39,96%

ESO, EGB, Batxillerat elemental

27,86%

26,16%

25,57%

FP 1r. grau/Grau mitjà

5,94%

5,42%

5,40%

33,80%

31,58%

30,97%

FP 2n grau/Grau superior

6,25%

5,26%

5,26%

BUP i COU/Batxillerat superior

10,89%

11,11%

11,01%

Titol mitjà/Diplomatura

4,44%

5,80%

6,14%

Títol superior/Llicenciatura i doctorat

3,84%

6,38%

6,66%

25,42%

28,55%

29,07%

Suficiència instructiva (2)

Nivell instructiu elevat (3)

Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya)
No es disposa de dades més actualitzades ja que es calculen segons el cens elaborat cada 10 anys.
Percentatges calculats sobre el total de la població major de 10 anys
(1) Població amb dèficit instructiu: no ha assolit el nivell mínim d'escolarització obligatòria
(2) Població amb suficiència instructiva: ha assolit el nivell d'escolarització obligatòria
(3) Població amb nivell instructiu elevat: ha superat el nivell d'escolarització obligatòria

Gràfic 3.2. Nivell d’instrucció de la població. Comparativa (2001)

Nivell d'instrucció de la població. 2001
100%
90%

25,42%

28,55%

29,07%

33,80%

31,58%

30,97%

40,78%

39,87%

39,96%

Rubí

Vallès Occidental

Catalunya

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Dèficit instructiu (1)

Suficiència instructiva (2)

Nivell instructiu elevat (3)

Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya)
* No es disposa de dades més actualitzades ja que es calculen segons el cens elaborat cada 10 anys.
Percentatges calculats sobre el total de la població major de 10 anys
(1) Població amb dèficit instructiu: no ha assolit el nivell mínim d'escolarització obligatòria
(2) Població amb suficiència instructiva: ha assolit el nivell d'escolarització obligatòria
(3) Població amb nivell instructiu elevat: ha superat el nivell d'escolarització obligatòria
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Taula 3.3. Coneixement del català de la població major de 2 anys. Percentatges
2001

Rubí

Vallès Occidental

Catalunya

L'entén

92,13%

94,18%

94,51%

El sap parlar

66,40%

71,31%

74,52%

El sap llegir

67,84%

72,11%

74,32%

L’escriu

42,74%

48,40%

49,82%

No l'entén

7,87%

5,82%

5,49%

97,49%

97,18%

97,38%

TOTAL(Població de 2 anys i més)

Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya)
No es disposa de dades més actualitzades ja que es calculen segons el cens elaborat cada 10 anys.
Percentatges respecte de la població de 2 anys i més

Gràfic 3.3. Coneixement del Català. Comparativa

Coneixement del català 2001
100%
90%

94,18%
94,51%
92,13%

80%

74,52%
71,31%
66,40%

70%

72,11%
74,32%

67,84%

Rubí

60%
48,40% 49,82%
42,74%

50%

Vallès Occidental
Catalunya

40%
30%
20%

7,87% 5,82%
5,49%

10%
0%

L'entén

El sap parlar

El sap llegir

L’escriu

No l'entén

Font: Elaboració del CERC a partir de l'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya)
No es disposa de dades més actualitzades ja que es calculen segons el cens elaborat cada 10 anys.
Percentatges respecte de la població de 2 anys i més
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Taula 3.4. Mobilitat de la població per motiu de treball
1991

1996

2001

Total generats

19.006

19.893

28.958

Total atrets

19.101

20.703

27.580

95

810

-1.378

Rubí

Diferència atrets/generats

Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya)
*No es disposa de dades més actualitzades ja que es calculen segons el cens elaborat cada 10 anys.

Gràfics 3.4.1 Evolució del nombre d’ocupats per grans sectors d’activitat

1991

1996

0,44%

2001

0,65%

41,24%

47,57%

0,44%

43,10%

10,75%

7,88%

10,75%

41,24%

47,57%

48,37%

Agricultura
Construcció

Indústria
Serveis

Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya)
Percentatges respecte el total d'ocupats
No es disposa de dades més actualitzades ja que es calculen segons el cens elaborat cada 10 anys.

Gràfic 3.4.2 Nombre d’ocupats per grans sectors d’activitat. Comparativa

Comparativa nombre d'ocupats per grans sectors
d'activitat. 2001*

Catalunya

2,46%

Vallès Occidental

0,50%

Rubí

0,44%

0%
Agricultura

25,18%

10,35%

31,66%

10,05%

41,24%

20%
Indústria

62,00%

57,79%

10,75%

40%
Construcció

47,57%

60%

80%

Serveis

Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya)
No es disposa de dades més actualitzades ja que es calculen segons el cens elaborat cada 10 anys.

100%
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Taula 3.5. Evolució de l'atur
Nombre d'aturats
Homes

Dones

% Homes

TOTAL

% Aturats
respecte total
població

2004

961

1.345

41,67%

2.306

3,47%

2005

1.298

1.762

42,42%

3.060

4,49%

2006

1.370

1.920

41,64%

3.290

4,70%

2007

1.343

1.796

42,78%

3.139

4,45%

2008

2.807

2.711

50,87%

5.518

7,67%

2009

3.192

2.979

51,73%

6.171

8,45%

Rubí

Font: Elaboració del CERC a partir dades publicades al web del Departament de Treball, Generalitat de Catalunya
A partir d'abril de 2005, el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya va canviar el sistema de càlcul de les dades
sobre atur Dades del mes de desembre

Gràfic 3.5. Evolució de l’atur

Evolució de l'atur a Rubí
6466,5909
6479,55
6453,6318
6440,6727
6427,7136
6414,7545
6401,7954
6388,8363
6375,8772
6362,9181
6349,959
6336,9999
6324,0408
6311,0817
6298,1226
6285,1635
6272,2044
6259,2453
6246,2862
6233,3271
6207,4089
6220,368
6194,4498
6181,4907
6168,5316
6155,5725
6142,6134
6129,6543
6116,6952
6103,7361
6090,777
6077,8179
6064,8588
6051,8997
6038,9406
6025,9815
6013,0224
6000,0633
5987,1042
5974,1451
5961,186
5948,2269
5935,2678
5922,3087
5909,3496
5896,3905
5883,4314
5870,4723
5844,5541
5857,5132
5818,6359
5831,595
5805,6768
5792,7177
5779,7586
5766,7995
5753,8404
5740,8813
5727,9222
5714,9631
5702,004
5689,0449
5676,0858
5663,1267
5650,1676
5637,2085
5624,2494
5611,2903
5598,3312
5585,3721
5559,4539
5546,4948
5572,413
5533,5357
5520,5766
5507,6175
5494,6584
5481,6993
5468,7402
5455,7811
5429,8629
5442,822
5416,9038
5403,9447
5390,9856
5378,0265
5365,0674
5352,1083
5339,1492
5326,1901
5313,231
5300,2719
5287,3128
5274,3537
5261,3946
5248,4355
5235,4764
5222,5173
5209,5582
5196,5991
5170,6809
5157,7218
5183,64
5144,7627
5131,8036
5118,8445
5105,8854
5092,9263
5079,9672
5041,0899
5067,0081
5054,049
5028,1308
5015,1717
5002,2126
4989,2535
4976,2944
4963,3353
4950,3762
4937,4171
4924,458
4911,4989
4898,5398
4885,5807
4872,6216
4859,6625
4846,7034
4833,7443
4820,7852
4807,8261
4781,9079
4794,867
4768,9488
4755,9897
4743,0306
4730,0715
4717,1124
4704,1533
4691,1942
4652,3169
4678,2351
4665,276
4639,3578
4626,3987
4613,4396
4600,4805
4587,5214
4574,5623
4561,6032
4548,6441
4535,685
4522,7259
4509,7668
4496,8077
4483,8486
4470,8895
4457,9304
4444,9713
4432,0122
4419,0531
4393,1349
4406,094
4380,1758
4367,2167
4354,2576
4341,2985
4328,3394
4315,3803
4302,4212
4289,4621
4276,503
4263,5439
4250,5848
4237,6257
4224,6666
4211,7075
4198,7484
4185,7893
4172,8302
4159,8711
4146,912
4133,9529
4120,9938
4108,0347
4095,0756
4082,1165
4069,1574
4056,1983
4043,2392
4030,2801
4004,3619
4017,321
3991,4028
3978,4437
3965,4846
3952,5255
3939,5664
3926,6073
3913,6482
3900,6891
3887,73
3874,7709
3861,8118
3848,8527
3835,8936
3822,9345
3809,9754
3797,0163
3784,0572
3771,0981
3745,1799
3732,2208
3758,139
3719,2617
3706,3026
3693,3435
3680,3844
3667,4253
3654,4662
3641,5071
3615,5889
3628,548
3602,6298
3589,6707
3576,7116
3563,7525
3550,7934
3537,8343
3524,8752
3511,9161
3498,957
3485,9979
3473,0388
3460,0797
3447,1206
3434,1615
3421,2024
3408,2433
3395,2842
3382,3251
3356,4069
3369,366
3343,4478
3330,4887
3317,5296
3304,5705
3291,6114
3278,6523
3265,6932
3226,8159
3252,7341
3239,775
3213,8568
3200,8977
3187,9386
3174,9795
3162,0204
3149,0613
3136,1022
3123,1431
3110,184
3097,2249
3084,2658
3071,3067
3058,3476
3045,3885
3032,4294
3019,4703
3006,5112
2993,5521
2967,6339
2980,593
2928,7566
2954,6748
2941,7157
2915,7975
2902,8384
2889,8793
2876,9202
2863,9611
2851,002
2838,0429
2825,0838
2812,1247
2799,1656
2786,2065
2773,2474
2760,2883
2747,3292
2734,3701
2721,411
2708,4519
2695,4928
2682,5337
2669,5746
2656,6155
2643,6564
2630,6973
2617,7382
2604,7791
2578,8609
2591,82
2565,9018
2552,9427
2539,9836
2527,0245
2514,0654
2501,1063
2488,1472
2475,1881
2462,229
2449,2699
2436,3108
2423,3517
2410,3926
2397,4335
2384,4744
2371,5153
2358,5562
2345,5971
2319,6789
2306,7198
2332,638
2293,7607
2280,8016
2267,8425
2254,8834
2241,9243
2228,9652
2216,0061
2190,0879
2203,047
2177,1288
2164,1697
2151,2106
2138,2515
2125,2924
2112,3333
2099,3742
2086,4151
2073,456
2060,4969
2047,5378
2034,5787
2021,6196
2008,6605
1995,7014
1982,7423
1969,7832
1956,8241
1930,9059
1917,9468
1943,865
1904,9877
1892,0286
1879,0695
1866,1104
1853,1513
1840,1922
1801,3149
1827,2331
1814,274
1788,3558
1775,3967
1762,4376
1749,4785
1736,5194
1723,5603
1710,6012
1697,6421
1684,683
1671,7239
1658,7648
1645,8057
1632,8466
1619,8875
1606,9284
1593,9693
1581,0102
1568,0511
1542,1329
1555,092
1529,1738
1516,2147
1503,2556
1477,3374
1490,2965
1464,3783
1451,4192
1412,5419
1438,4601
1425,501
1399,5828
1386,6237
1373,6646
1360,7055
1347,7464
1334,7873
1321,8282
1308,8691
1295,91
1282,9509
1269,9918
1257,0327
1244,0736
1231,1145
1218,1554
1205,1963
1192,2372
1179,2781
1153,3599
1166,319
1140,4008
1127,4417
1114,4826
1101,5235
1088,5644
1075,6053
1062,6462
1049,6871
1036,728
1023,7689
1010,8098
997,8507
971,9325
984,8916
946,0143
958,9734
920,0961
933,0552
907,137
881,2188
894,1779
855,3006
868,2597
829,3824
842,3415
790,5051
803,4642
816,4233
764,5869
777,546
738,6687
751,6278
699,7914
712,7505
725,7096
673,8732
686,8323
660,9141
647,955
622,0368
634,9959
583,1595
596,1186
609,0777
557,2413
570,2004
531,3231
544,2822
492,4458
505,4049
518,364
466,5276
479,4867
440,6094
453,5685
401,7321
414,6912
427,6503
375,8139
388,773
349,8957
362,8548
323,9775
336,9366
285,1002
298,0593
311,0184
272,1411
259,182
233,2638
246,2229
194,3865
207,3456
220,3047
168,4683
181,4274
142,5501
155,5092
116,6319
129,591
103,6728
90,7137
77,7546
64,7955
51,8364
38,8773
25,9182
12,9591
0

20%
6.171
5.518

TOTAL
8,45% 10%

3.290 3.139

3.060
2.306

7,67%

4,70%

3,47%

4,49%

% Aturats respecte total
població

4,45%

0%
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Font: Elaboració del CERC a partir dades publicades al web del Departament de Treball, Generalitat de Catalunya
A partir d'abril de 2005, el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya va canviar el sistema de càlcul de les
dades sobre atur Dades del mes de desembre

Taula 3.6. Taxa atur
% homes

Taxa d'atur

% Dones

TOTAL

2006

2009

2006

2009

2006

2009

Rubí

6.18%

17.37%

11.57%

19.26%

8.48%

18.21%

Província de Barcelona

5.34%

13.98%

9.49%

15.12%

7.14%

14.49%

Font: Elaboració del CERC a partir de dades publicades per l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Diputació de Barcelona
Dades del mes de desembre
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4. Pressupostos
Taula 4.1. Pressupost municipal de cultura sobre el total de l'ajuntament
Rubí

Pressupost cultura

Pressupost Ajuntament

% cultura

2002

119.582,837 €

4.118.865,769 €

2,90%

2003

158.456,697 €

5.488.846,764 €

2,89%

2004

160.473,125 €

6.818.909,103 €

2,35%

2005

199.728,121 €

6.265.361,622 €

3,19%

2006

195.989,736 €

7.685.709,050 €

2,55%

2007

547.134,600 €

9.076.193,148 €

6,03%

2008

770.968,839 €

8.888.410,556 €

8,67%

2009

480.189,212 €

9.382.946,712 €

5,12%

Font: Elaboració del CERC de la Diputació de Barcelona a partir de dades del SIEM (Servei d’Informació Econòmica Municipal).
NOTA: El criteri seguit pel SIEM sobre Pressupost-cultura és només el que fa referència a la classificació funcional de Difusió i
Promoció de cultura (Subfunció 451).

Taula 4.2. Pressupostos municipals de cultura. Comparativa.
2007

Rubí
Total Pressupost
municipis similars
per trams de
població (50.000 –
100.000 hab.)
Mitjana municipis
de 50.000 – 100.000
hab. de la Província
de Barcelona

Pressupost cultura
(total)

Pressupost
Ajuntament

547.134,60 €

9.076.193,15 €

Pressupost
cultura /
pressupost
Ajuntament
6,03%

33.894.406,87 €

880.997.375,92 €

2.824.533,91 €

73.416.447,99 €

770.968,84 €

Despesa en
cultura per
habitant

Total
habitants

77,61 €

70.494

3,85%

41,78 €

811.245

8.888.410,56 €

8,67%

107,19 €

71.927

48.731.843,78 €

984.998.173,29 €

4,95%

60,07 €

811.245

4.060.986,98 €

82.083.181,11 €

2008

Rubí
Total Pressupost
municipis similars
per trams de
població (50.000 –
100.000 hab.)
Mitjana municipis
de 50.000 – 100.000
hab. de la Província
de Barcelona

Font: Elaboració del CERC a partir de dades del SIEM (Servei d’ Informació Econòmica Municipal) de la Diputació de Barcelona
NOTA: El criteri seguit pel SIEM sobre pressupost-cultura és només el que fa referència a la classificació funcional de Difusió i
Promoció de cultura (subfunció 451).

Simpo PDF Password Remover Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

DADES CULTURALS
5. Associacionisme
Taula 5.1. Nombre d'entitats. Comparativa.
2010

Entitats
culturals

% Entitats
culturals

334

135

40%

4,80

2,08

4.702

2.105

45%

5,35

2,40

39.208

5.298

14%

0,28

0,71

Rubí
Comarca
Província
Barcelona

Entitats
Entitats/1.000
culturals/1.000
hab.
hab.

Entitats*

Font: Elaboració del CERC a partir de dades publicades pel Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya
* Dades actualitzades a setembre de 2010

LLISTAT D’ENTITATS CULTURALS DE RUBÍ


Adanubi - Associació de Dansa de Rubí Rubí



Agrupació Musical Ciutat de Rubí Rubí



Agrupació Rociera Andaluza de Rubí (RETAMA) Rubí



Agrupació Rubinenca Cultural i Artística (A.R.C.A.) Rubí



Agrupació Sardanista Dansaires Rubinencs Rubí



Alternativa Artística Pinzell Verd Rubí



Amics d'Automòbils Antics de Rubí Rubí



Amigos de Rubí Rubí



Anem a Ballar Rubí



Aplec de Rubí Rubí



ASCODECA (Associació Conakry Guinea-Catalana pel Desenvolupament i el Canvi Intercultural de Rubí)
Rubí



Asociación Comancheros Motorclub Catalunya Rubí



Asociación Cultural Andaluza Aromas del Sur de Ca n'Oriol (RUBÍ) Rubí



Asociación Cultural Andaluza de Arjonilleros en Catalunya Rubí



Asociación Cultural Brasil Pais Tropical Rubí



Asociación Cultural Cristiana Rubí Rubí



Asociación Cultural la Trup dels 60 Rubí



Asociación Cultural las Vaqueras Rubí



Asociación Cultural Marroqui de Rubi Rubí



Asociación de Radioaficionados Alpha Kilo Papa -AKP- Rubí



Asociación Despertar, Turismo Social Rubí



Asociación Intercultural de Artistas y Artesanos Rubí



Asociación Juvenil Recreativa Montsol Rubí
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Asociación Rociera Andaluza de Rubí Rubí



Asociación Rubinenca, Amigos del Bonsai Rubí



Asociación Rumbera Paco Aguilera Rubí



Associació Airsoft Rubí Rubí



Associació Amigos de las Motos Custom el Viejo Cowboy Rubí



Associació Colla de Diables Rubeo Diablorum Rubí



Associació Cornetes i Tambors de Rubí Rubí



Associació Cultural Centro Argentino del Vallès Rubí



Associació Cultural Club d'Aran Rubí



Associació Cultural de pro la Legalització de la Difusió Televisiva de Rubí Rubí



Associació Cultural de Sant Galderic Rubí



Associació Cultural el Bon Rollo Rubí



Associació Cultural Grup Bonsai Rubí Rubí



Associació Cultural Independent Maba 1990 Rubí



Associació Cultural Rubí Teatre la Claca Rubí



Associació Custom Club de Catalunya Rubí



Associació d'Amics de Ràdio Rubí Rubí



Associació d'Amics dels Escacs, de Rubí Rubí



Associació d'Amics per la Cultura - el Cordill Rubí



Associació d'Animació Cultural del Carrer Sant Jaume Rubí



Associació d'Estudis i Recerca Josep Rovira Rubí



Associació de Cant d'Havaneres Blaumariner de Rubí Rubí



Associació de Dj's i Productors de Música Electrònica de Rubí Rubí



Associació de Gent Gran de Rubí i el Seu Entorn Rubí



Associació de Pessebristes de Rubí Rubí



Associació de Teatre Elema Rubí



Associació de Veïns del Carrer Sant Isidre Rubí



Associació Esportiva Terra-nova / Asociación Deportiva Terra-nova Rubí



Associació Juvenil Centre d'Esplai la Rutlla,de Rubí Rubí



Associació Juvenil Companyia de Teatre Barraqueta Rubí



Associació Juvenil Essència Sintètica Rubí



Associació Juvenil la Vila del Pingüí Rubí



Associació Juvenil Mà Oberta / Cor Obert Rubí Rubí



Associació Juvenil Swing a Ling Rubí



Associació Juvenil Zazoo Rubí



Associació per a la Promoció de l'Espectacle Infantil i Juvenil a Rubí Rubí



Associació per a la Promoció de la Música a Rubí Rubí



Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica i Democràtica de Rubí Neus Català Rubí



Associació Recreativa i Cultural la Rubinenca Rubí



Associació RubiGat Rubí
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Associació Senzala Barcelona de Capoeira Rubí



Associació Unió de Ciutadans de Kandiama per la Cooperació i les Activitats Socioculturals Rubí



Associació Unión Gente de Kolda en Rubí para el Trabajo (UGKRT) Rubí



Ateneo Republicano Rubí



Bambolines Club Rubí



Casa Cultural de Andalucia Rubí



Casa Cultural Árabe de Rubi Rubí



Casa de Andalucía 28 de Febrero en Rubí Rubí



Casa Regional Andaluza de Setefilla en Rubí Rubí



Casa Regional de Andalucia (RUBÍ) Rubí



Casa Regional de Aragon en Rubí Rubí



Casal de Amistad Catalano-cubana José Martí Rubí



Casino Español de Rubí Rubí



Centre Cultural de Raja Ioga Rubí



Centre d'Esplai el Niu de la Cuca-fera Rubí



Centre d'Esplai Gripau Blanc Rubí



Centre d'Esplai l'Eixam Rubí



Centre d'Estudis Rubinencs Rubí



Centro Aragones de Rubí Rubí



Centro Cultural Casa de Andalucía en Rubí Rubí



Centro Cultural Flor Gitana Rubí



Centro de Estudios Poeticos Asociados en Catalunya (C.e.p.a.e.c.), Siglo Xxii Rubí



Centro de Investigaciones Tecnologicas y Medioambientales de Rubi Rubí



Centro Recreativo Guardiolense Montonac Font-rubí



Charly Bravo Uniform Romeo Rubí



Cia. de Dansa Metrónomo Rubí



Cia. de Teatre el Desván Rubí



Club Antígona Associació Cultural Rubí



Club Automodelisme de Rubí Rubí



Club de Rol Pnj Nunca Muere (PNJ) Rubí



Club de Ràdio-control de Rubí Rubí



Colla de Diables de la Riera de Rubí Rubí



Colla de Geganters de Rubí Rubí



Colla de Trabucaires de Rubí Rubí



Colla Gegantera del Pinar Rubí



Companyia de Teatre Heura Còmica Rubí



Compañía de Teatro Clásicos Mal Versados Rubí



Consell de la Joventut de Rubí Rubí



Diables de Rubí Rubí



Doom Crew-barcelona Motofangroup Rubí
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El Sac de Danses Rubí



Els Castellers de Rubí Rubí



Esbart Dansaire de Rubí Rubí



Esplai Alpí Rubí



Foment de la Sardana de Rubí Rubí



Groc & Rol, Cia. Teatre Rubí



Grup Cultural de Teatre Dos de Dos Rubí



Grup Cultural de Teatre Tràveling Rubí



Grup Cultural i de Teatre Corimbo Rubí



Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí Rubí



Grup de Puntaires de Rubí Rubí



Grup de Teatre Amateur Nocunvé Rubí



Grup de Teatre Gatzara Rubí



Grup de Teatre Grèvol Rubí



Grupo de Danza la Golondrina Rubí



Hermandad Rociera Andaluza de Rubí Rubí



Irmandade Galega de Rubí Rubí



La Càmera Teatre - Rubí Rubí



Leones de Barcelona del Athletic Club de Bilbao Rubí



Metalrubí Rubí



Obrador Coral de Rubí Rubí



Penya Blaugrana 25 de Setembre de Rubí Rubí



Peña Barcelonista Ramon Llorens Rubí



Peña Cultural Flamenca Andaluza Calixto Sanchez Rubí



Peña Madridista de Rubí Rubí



Peña Madridista Veteranos y Noveles de Rubí Rubí



Peña Recreativa Rafael Farina Rubí



Rock & Cia Rubí



Rubíxar: Xarxa Ciutadana de Rubí Rubí



Sociedad Coral la Lira Rubinense Rubí



Societat Coral la Unió Rubinenca Rubí



Societat Sant Antoni Abat de Rubí Rubí



Teatre Mim de la Brume Rubí



Unió Radioafeccionats Rubí Rubí
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6. Biblioteques – Dades de lectura pública
La biblioteca Mestre Martí Tauler es va traslladar el mes de gener de 2010 a un nou equipament,
d'aquesta manera s'ha convertit en la biblioteca central del municipi. En el nou emplaçament disposa
d’una superfície de 4.971 m2 útils i un fons total d'uns 60.500 documents, comparteix espai amb l'arxiu
històric i els serveis tècnics del museu municipal. Considerant el nombre de població de Rubí, més
endavant potser caldria estudiar la necessitat de crear algun nou equipament de proximitat.
No disposem del document “Dades per a l’avaluació 2010”, i per tant no podem incorporar la informació
corresponent a activitats, publicacions i difusió.

Dades Biblioteca Mestre Martí Tauler
Biblioteques

Estàndards 50.000 habitants*

Biblioteca Mestre Martí Tauler

Superfície total construïda (m²)

2.550

4.971 m2 (x m2 per 1.000 hab)

Personal

13-16

11

Ordinadors

26

30

Punts de lectura

210

215

Fons documental

60.000

55.000

45

41

Hores de serveis setmanals

Font: Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona
* Mapa de lectura Pública de Catalunya

Activitats, publicacions i difusió
2009

Biblioteca Mestre
Martí Tauler

Exposicions

-

Hores del conte

-

Conferències

-

Visites escolars

-

Visites organitzades

-

Audicions i concerts

-

Cursos i tallers

-

Tertúlies literàries

-

Altres activitats

-

Guies de lectura

-

Programes de ràdio

-

Altres publicacions

-

TOTAL

-

Font: Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
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Indicadors de la lectura pública Biblioteca Mestre Martí Tauler
BIBLIOTECA

2008

2009

Fons documental

46.117

60.637

Ingressos durant l’any (en volums)

5.428

21.465

12%

35%

252

266

Població atesa per la biblioteca

71.927

72.987

Usuaris amb carnet biblioteca

16.755

17.882

23%

25%

282

254

1.716

1.552

Visites

115.304

105.622

Ús del Servei de préstec (en usuaris acumulats)

19.922

17.518

Ús del servei públic d’accés a Internet o d’ofimàtica (en usuaris acumulats)

11.006

8.994

Préstecs

54.171

47.584

199

124

Visites

409

416

Ús del Servei de préstec (en usuaris acumulats)

71

69

Ús del servei públic d’accés a Internet o d’ofimàtica
(en usuaris acumulats)

39

35

Préstecs

192

187

DADES DE FONS

% sobre el total de la col·lecció
Diaris i revistes (títols)*
DADES DELS USUARIS

% usuaris inscrits sobre població atesa
DADES DE SERVEI
Dies de servei
Hores de servei

Activitats, publicacions i col·laboracions en premsa, ràdio i TV
MITJANES PER DIA DE SERVEI

Font: Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
* Inclou accés a recursos electrònics de subscripció
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7. Dades de l’Oficina de Difusió Artística (ODA)
Taula 7.1. Circuit Oficina de Difusió Artística
Funcions
Rubí
Mitjana municipis entre
50.000 i 100.000
habitants
Mitjana total municipis
que han participat al
Circuit

Assistents

2008

2009

2008

2009

12

5

2.307

849

37

34

12.535

12.206

14,44

14,29

3.163

2.902

Font: Oficina de Difusió Artística (ODA)
Total de municipis de la província de Barcelona que hi han participat: 2008, 108 municipis; 2009, 111 municipis

Taula 7.2. Circuit Oficina de Difusió Artística
Funcions/1000 hab
Rubí
Mitjana municipis entre
50.000 i 100.000
habitants
Mitjana total municipis
que han participat al
Circuit

Assistents/ 1000 hab

2008

2009

2008

2009

0,17

0'07

32,07

11,63

0,54

0,49

185,4

177,7

0,51

0,50

109

101

Font: Oficina de Difusió Artística (ODA)
Total de municipis de la província de Barcelona que hi han participat: 2008, 108 municipis; 2009, 111 municipis

2008

2009

Municipis
participants entre
50.000 i 100.000
habitants

Percentatge municipis
participants respecte el total
de municipis del tram

Municipis
participants
entre 50.000 i
100.000
habitants

Percentatge municipis
participants respecte el total
de municipis del tram

12

100%

12

100%

Dades del programa ’“Anem al Teatre”
Rubí no està adherit al programa “Anem al Teatre”
Dades del programa Fes Teatre! Tallers de teatre als Instituts
Rubí no està adherit a aquest programa Fes Teatre! Tallers de teatre als Instituts que la Diputació de
Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística ofereix als ajuntaments per donar suport a les
activitats de teatre, música i dansa.
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8. Comunicació
8.1. Aparicions a la premsa comarcal i nacional
Rubí

Premsa Comarcal

Premsa nacional

2008

24

0

2009

5

0

Font: Elaboració del CERC a partir de les dades del dossier de premsa de l'Àrea de Cultura de la
Diputació de Barcelona

Valoració artícles:

2008
La Coordinadora d´Entitats se disuelve y vende su patrimonio : Los responsables dejan
abierta una puerta a reanudar las actividades en un futuro [ Rubí ]
(Diari de Terrassa) (10/12/2008)
Antònia Font presenta esta noche su nuevo trabajo en La Sala [ Rubí ]
(Diari de Terrassa) (11/10/2008)
El Ateneu vuelve a abrir sus puertas tras cuatro meses estrenando nueva gestión [ Rubí ]
(Diari de Terrassa) (19/09/2008)
La biblioteca estrena programa de actividades [ Rubí ]
(Diari de Terrassa) (17/09/2008)
Paco León actuará en La Sala el próximo 1 de noviembre [ Rubí ]
Redacció (Diari de Terrassa) (13/09/2008)
La Antiga Estació acogerá en septiembre la bienal de arte [ Rubí ]
(Diari de Terrassa) (09/08/2008)
Antònia Font es el primer grupo confirmado en el teatro La Sala [ Rubí ]
(Diari de Terrassa) (06/08/2008)
Una escola nacional d'esbarts : La Generalitat ja té enllestit l'avantprojecte del centre de
dansa tradicional catalana, que s'ubicarà en una antiga fàbrica de la representativa població
dansaire de Rubí
(El Punt) (15/07/2008)
Danza, música en directo y clásicos del cine en el Castell [ Rubí ]
(Diari de Terrassa) (12/07/2008)
El festival Rubifolk agota las entradas para el fin de semana [ Rubí ]
(Diari de Terrassa) (05/07/2008)
La antigua fábrica Espona acogerá la sede de la Escola Nacional de Dansa Tradicional : El
Conseller Tresserras afirmó que espera que en un año el Esbart Dansaire pueda empezar a
usar las instalaciones
(Diari de Terrassa) (04/07/2008)
El servicio de bibliopiscina vuelve en julio [ Rubí ]
(Diari de Terrassa) (25/06/2008)
El cierre del Ateneu se prolongará por las dificultades económicas : La Coordinadora
d´Entitats asegura que se está trabajando para lograr justificar los 10 mil euros pendientes
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de la subvención
(Diari de Terrassa) (12/06/2008)

L'Ajuntament gestionarà l'Ateneu de Rubí però no sap encara quan el reobrirà
(El Punt) (12/06/2008)
La oposición critica duramente la actuación del gobierno en el Ateneu : CIU pedirá por
escrito el expediente de las subvenciones del Ayuntamiento a la Coordinadora [ Rubí ]
(Diari de Terrassa) (11/06/2008)
La Coordinadora d´Entitats apoya al ex gerente del Ateneu
(Diari de Terrassa) (07/06/2008)
Ocho grupos en la semifinal de Rubifest [ Rubí ]
(Diari de Terrassa) (07/06/2008)
El Ayuntamiento cierra el Ateneu tras denunciar irregularidades económicas : El equipo de
gobierno responsabiliza de la situación al anterior gerente del equipamiento, Cesc Gasulla [
Rubí ]
(Diari de Terrassa) (04/06/2008)
El mandat de l'endreçament urbanístic : Després de 22 anys amb el mateix pla d'ordenació,
els grups polítics busquen acords per aprovar-ne un de nou inicialment al maig : L'anàlisi de
Rubí [ Un any de les eleccions municipals ]
(El Punt) (09/05/2008)
Crítica: La Sala se convirtió en un teatro secuestrado por chechenos [ Rubí ]
(Diari de Terrassa) (18/03/2008)
Crítica: Fura reflexiva : "Boris Godunov"
(El Punt) (16/03/2008)
La biblioteca dedica este mes a la cultura de la paz [ Rubí ]
Redacció (Diari de Terrassa) (06/02/2008)
Ismael Serrano, estrella de la nueva temporada de La Sala [ Rubí ]
(Diari de Terrassa) (16/01/2008)
"Teatre i literatura" pone en escena a Unamuno y Rodoreda [ Terrassa i Rubí ]
(Diari de Terrassa) (09/01/2008)

2009
Arranca la rehabilitación del Celler, que estará acabado en dos años : El coste del proyecto
está financiado por el Ministerio de Fomento, el fondo europeo Feder y el propio consistorio
rubinense [ Rubí ]
(Diari de Terrassa) (09/10/2009)
El teatro La Sala anula sus actividades por las obras del Feil [ Rubí ]
(Diari de Terrassa) (09/09/2009)
El Rubifolk arranca esta tarde con un mayor acento iberoamericano [ Rubí ]
(Diari de Terrassa) (08/07/2009)
Crítica: Jim Snidero en Rubí, el profesor en escena
(Diari de Terrassa) (17/03/2009)
Rubí se suma al festival recibiendo hoy a Jim Snidero : Jordi Farrés Trio acompaña al
saxofonista
(Diari de Terrassa) (14/03/2009)
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La Diputació de Barcelona es caracteritza per la seva naturalesa local, de suport
i cooperació amb els municipis. Per acomplir aquests objectius ha desenvolupat un
model estrictament municipalista, que té el seu referent en l’establiment de xarxes
de gestió amb els ajuntaments aportant mitjans tècnics, coneixement i experiència,
assessorament, recursos econòmics i suport a la gestió dels serveis municipals.
En el marc de l’assistència i la cooperació que la Diputació de Barcelona presta
als ajuntaments de la província, l’Àrea de Cultura té com a objectiu donar suport
tècnic i aportar visions territorials als municipis en la definició i l’aplicació de les seves
polítiques culturals. El Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) és el servei
encarregat de realitzar els assessoraments culturals, que tenen com objectiu donar
resposta a les demandes dels ajuntaments en l'àmbit de les polítiques i els projectes
culturals com a eina de reflexió per establir a mig i llarg termini nous processos
de dinamització i transformació cultural, social i econòmica en el territori.
Els Plans d’Equipaments Culturals son instruments per treballar en la reordenació
dels equipaments culturals d’un municipi, analitzant les seves oportunitats i mancances
i si és necessari, dissenyar els de nova creació. Son documents de caràcter tècnic que
contribueix a descriure la realitat cultural del municipi i a establir una sèrie de reflexions
i pautes per orientar les accions culturals del municipi a mig i llarg termini. Aquesta visió
estratègica pot comportar des de la creació de xarxes d’equipaments, a la definició
de programes d’actuació per a l’equilibri urbanístic i territorial, l’enfortiment del teixit
social/ cultural o la millora del benestar ciutadà.
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