MOCIÓ PER A LA INTERVENCIÓ, PROTECCIÓ i DIFUSIÓ DEL PATRIMONI LOCAL PER PART DE
L’AJUNTAMENT DE RUBÍ
El març de 2004 es va aprovar definitivament el Catàleg i Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic,
Arqueològic i Natural de Rubí, que té per objectiu la valoració, protecció i defensa, conservació i
regulació de les intervencions sobre els bens històrics, típics, pintorescos i tradicionals del patrimoni.
Des d’aquell moment hi ha hagut tres petites modificacions i actualment n’hi ha una altra en tràmit.
L’Ajuntament de Rubí treballa pel compliment de les normatives en vigor per preservar el patrimoni del
terme municipal, mitjançant una Comissió de Patrimoni integrada per tècnics municipals de diversos
àmbits, així com personal extern vinculat al Col·legi d´Arquitectes. Aquesta Comissió valora totes les
sol·licituds d´intervenció en espais afectats pel catàleg i en condiciona les respectives llicències.
La corporació municipal conscient de la magnitud i diversitat d’elements patrimonials de la ciutat, l´any
2008, va establir un conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de Rubí (Museu Municipal Castell MMUC) i l´Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona per fer un estudi/inventari del
patrimoni de Rubí. El resultat d’aquest treball, és l’actual Mapa de patrimoni de Rubí. Document
consultable a l´exposició permanent del Museu Municipal Castell (MMUC), on s’inclou, pel coneixent
de la ciutadania, el patrimoni documental, etnogràfic i tradicional del terme.
El Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Natural de Rubí es va
redactar amb la finalitat de dotar a l’Ajuntament de Rubí d’un instrument per a la protecció i
rehabilitació del patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural de la ciutat, ja sigui de titularitat
municipal, com privada tot i sabent de les dificultats que s’originen al determinar accions sobre bens no
públics, a més tenint present que el municipi ha patit com la resta del territori uns anys de recessió
econòmica importat, fet que dificulta la iniciativa privada en accions de conservació.
Però la preservació d’aquest patrimoni és un deure dels poders públics així com un dret dels ciutadans
de gaudir-lo i de transmetre’l en bones condicions a les generacions futures, tal i com ho enuncia la
Llei 9/1993 de Patrimoni Cultural Català. Amb aquest objectiu de posar en valor la riquesa patrimonial
de Rubí i per tal d’assolir aquesta finalitat en el Pla Especial es fixen els següents objectius:
a) Preservar per a les generacions futures, mitjançant la necessària protecció, els llegats
arquitectònics, arqueològics i naturals, reflectits al Catàleg.
b) Establir la normativa tècnica i condicions específiques que hauran de reunir les intervencions que es
duguin a terme en els elements catalogats i els seus entorns.
c) Regular l’ús o el canvi d’ús dels elements catalogats, a fi de mantenir-los social i econòmicament
actius.
d) Evitar la degradació o desaparició dels valors naturals dels espais forestals, indrets rústics de
singular vellesa, parcs, jardins de transcendència artística, històrica o botànica, camins rurals i
paratges d’interès històric i/o paisatgístic.
e) Establir un règim sancionador per corregir les infraccions que es realitzin contra les previsions del
Pla.

Malgrat tot, onze anys després de l’aprovació del Catàleg i Pla Especial, és preocupant constatar que
de la llista d’elements del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Rubí molts d’aquests estan en un estat
de degradació avançat. I tot i que les mateixes fitxes de cada element catalogat proposen fer les
intervencions pertinents per a millorar la seva conservació, en ben poques ocasions aquestes s’han
pogut dur a terme.

La llista d’elements en degradació on cal realitzar actuacions és llarga: el conjunt monumental de Sant
Muç (ermita, masoveria, arbreda i font), el Casino Espanyol, Can Pi de la Serra, Can Llonc, Cal Ramon
Ferrer, el Vapor Nou, aqüeducte de Can Claverí, Cal Ferro, Cal Met Lleó, Can Roig i les seves fonts,
Can Balasc, les Torres d’en Massana, molts edificis del Conjunt Rubí Centre Antic (ex: la plaça
Pearson), l’era de Ca n’Oriol, etc.
El patrimoni de Rubí ha d’estar protegit, amb la garantia de que es mantingui en bon estat. Amb un
Catàleg que dignifiqui els elements patrimonials que hi figurin, amb el corresponent seguiment i
actualització dels seus actius.

Per tot això, el Ple acorda :
1.- Dur a terme una revisió general del Catàleg i l’aplicació del Pla Especial del Patrimoni de Rubí. En
aquesta revisió caldrà:
- La inclusió de nous elements que tot i que inicialment estaven a l’inventari de patrimoni no es van
incloure al Catàleg.
- Ampliar i categoritzar el punt que fa referència a les intervencions proposades per tal que es
tinguessin presents i així protegir aquest patrimoni.
- Modificar el títol del catàleg i incloure el patrimoni immaterial, bibliogràfic, documental, museístic i
etnogràfic, entès com la memòria oral i les tradicions populars que marquen la cultura rubinenca.
- Dur a terme un pla de senyalització dels elements patrimonials situats al terme municipal, que
complementi i millori el realitzat als anys 2012-2013 que incloïa descripcions física i històrica dels
elements. La dimensió pública en pro del coneixement de la nostra riquesa patrimonial ajuda a
valoritzar-la i respectar-la. Perquè una no identificació dels elements del Catàleg origina moltes
vegades la degradació dels mateixos.
2.- Designar com a responsable tècnic al Director del Museu Municipal que assumirà aquestes
funcions.
3.- Destinar cada any, en els pressupostos municipals, una partida econòmica per a la realització
d’intervencions de protecció i conservació als elements del Catàleg.
4.- Vincular els elements del Catàleg de patrimoni al Museu Municipal que gestiona el magatzem del
fons municipal, on es realitzen les tasques de catalogació i conservació, fent traspàs al programa de
gestió de museus públics de Catalunya Museumplus. Treball de base per projectar el futur del Museu
Municipal.

