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RUBÍ TRINXAT
www.auprubi.cat

A l’Alternativa d’Unitat Popular no deixem de cuidar i reivindicar l’espai on vivim: el territori de Rubí. Sense ell no hi ha vida, no hi ha ciutat.

Un dels principals cavalls de batalla de l’AUP ha estat, des dels seus inicis, la lluita per la preservació del territori i la defensa del medi ambient com a element de cohesió 
social, de salut, de benestar… i també com a font de recursos, un aspecte important que requereix d’una gestió sostenible i equilibrada per a evitar-ne l’esgotament.

De vegades pot semblar que hi ha qüestions “més importants” a l’agenda política i social, però sense descuidar-les – els drets laborals, l’habitatge, l’alimentació i les 
cures, la seguretat, l’educació, etc. – mai hem d’abandonar la lluita per la cura del que, en definitiva, és el nostre espai físic de vida i que, alhora, ens proporciona vida.

1  Abocador Can Carreras: Va ser una 
extractiva d’escassa entitat, que no havia 

de donar problemes. El 1996 l’alcalde i 
l’empresa (TMA) signen un conveni per fer un 

abocador, amb unes condicions que es van incomplir 
des del minut zero
2 Abocador Can Balasch: Propietat de l'empresa 
TMA Grupo Sanchez. La Generalitat ha resolt 
autoritzar l’abocador de Can Balasc. S’han desesti-
mat totes les al•legacions, i s’ha considerat que 
l’activitat era preexistent, ja que disposa de llicència 
municipal d’activitats.
3  Abocador Can Canyadell: Propietat de l’empresa 
Puigfel, que es troba a menys de 500 metres de Can 
Carreras. Aquest és un monodipòsit de terres i 
runes, però també hem detectat (i documentat) tot el 
que s’hi aboca. Sorprèn que materials recuperables 
acabin aquí, si tenim en compte que la mateixa 
empresa disposa d’una planta de transferència de 
residus a Rubí mateix
4  Extractiva Tejala: Antiga extractiva d'argila, 
adquirida pel grup TMA i possible ampliació de l'abo-
cador de Can Balasch
5  Extractiva La Nou: Extractiva propietat de Torres 
sense activitat, on s’acumulen gran quantitat de 
residus de tot tipus, fins i tot vehicles, i que s’utilitza 
com una planta de transferència de residus per a la 
qual no disposa tampoc d’autorització
6  Extractiva La Veintidós: Des dels anys noranta 
s’aboquen residus sense autorització, és una finca 
propietat de Torres que no s’ha preparat per abocar 
residus ja que no està impermeabilitzada, i es troba 
envoltada de cases enmig d’una urbanització
7  Extractiva Call 300: Projecte d'extractiva a la 
serra de Can Riquer, 40 hectàrees.  Si traslladessim 
aquestes 40 hectàrees al nucli urbà, suposaria la 
desaparició de dos barris sencers 
8  Extractiva Cova Solera: Aquesta extractiva limita 
al nord amb l’antic abocador de Mas Jornet (avui 
tancat i en període post clausura); és propietat de 
l'empresa de Puigfel.  S'ha fet un llac al fons del forat, 
arrel de trencar la capa freàtica
9 Extractiva C/ Campanent: Antiga extractiva 
d'argila situada sota el carrer campament. Es troba 
entre l'abocador de Can Balasc i la gran extractiva de 
Cova Solera, podria arribar a formar part d'un gran 
abocador.
10  Extractiva Can Calopa: Antiga extractiva, actual-
ment abandonada, del turó de Can Calopa. El turó és 
l'espai geològic i paleontològic més interessant del 
terme de Rubí

11 Torrent de Ca n'Oriol: El tram 
final del torrent de Ca n'Oriol és una 

claveguera a cel obert, amb l'impacte 
ambiental i en la salut de les persones que això 

comporta.
12 Torrent Fondo: Com en altres indrets de Rubí, en 
aquest torrent també hi ha fugues d'aigües residuals 
que cal resoldre

19 Av Castellbisbal sense arbres: 
A aquesta avinguda li falta arbrat. 

L'ajuntament va decidir retirar els arbres 
morts i tapar l'escocell, de manera que 

actualment el passeig és només ciment i cotxe, i no 
hi ha cap ombra. També s'hi podria fer un bon carril 
bici, i la millora de les voreres, que faciliti la mobilitat 
activa i sostenible.
20 Avinguda de les Flors: Antiga Línia de mitja 
tensió, sense rehabilitar, pendent de recuperar la 
zona per al veïnat i el barri

22 Planta tractament de residus: 
Destinada a residus de la construcció, 

propietat de l'empresa Puigfel
23 Planta de compostatge de Sant Cugat: 

Molt propera al terme municipal de Rubí, s'han 
recollit queixes reiterades del veïnat de les olors que 
desprèn

21 Ca n'Oriol: Fa uns anys l'equip de govern volia fer 
una gran intervenció al Parc de Ca N'Oriol, d'un alt 
cost i que no era respectuós amb l'entorn natural, 
agrari i patrimonial d'aquest indret. L'AUP va lluitar 
per aturar el projecte. Cal seguir lluitant per 
preservar aquest espai, i evitar-ne la seva 
urbanització.

Línies d'alta tensió: Diverses Línies 
d'Alta Tensió travessen el municipi, per 

entorns urbans i boscosos, amb un greu 
impacte paisatgístic i que podria afectar molt 

negativament als ocells i rapinyaires; també podria 
ser font d'incendis forestals, la salut, el benestar i les 
infraestructures de la nostra ciutat.
24 Soroll de l'AP7: L'autopista és una font important 
de soroll, que afecta greument els veïns i veïnes de 
Can Vallhonrat. Cal posar plaques per reduir el soroll 
que arriba als habitatges.
25 Avinguda de l'Estatut: Rep el trànsit de pas entre 
Sant Cugat i Terrassa, partint la ciutat en dos. Cal 
pacificar-la de forma urgent i convertir-la en un 
carrer urbà, prioritzant l'ús de les persones.  Aquest 
trànsit genera una elevada contaminació acústica i 
atmosfèrica
26 Comarcal C-1413: Rep un trànsit molt elevat de 
pas, creant una barrera que separa dues grans àrees 
de la ciutat. Caldria pacificar-la i convertir en un gran 
passeig urbà, prioritzant l'ús de les persones.  Aquest 
trànsit genera una elevada contaminació acústica i 
atmosfèrica
27 Avinguda Electricitat: Rep un trànsit important 
d'accés als polígons industrials de la meitat sud de 
Rubí i aïlla el barri de Can Vallhonrat de la resta de la 
ciutat. Aquest trànsit genera una elevada 
contaminació acústica i atmosfèrica
28 Horts no regularitzats del Castell: En aquest 
espai hi viuen persones sense condicions 
adequades. També hi ha tota una sèrie d'impactes 
ambientals, incloent-hi presència de runa (inclòs 
fibrociment) escampada pels camins i laterals. Cal 
trobar un habitatge digne a les persones que 
actualment hi resideixen i regularitzar l'activitat per 
tal de fer-ho en les condicions adequades.
29 Horts i construccions a les lleres dels torrents: 
Hi ha diversos indrets a Rubí on trobem 
construccions perilloses. Moltes es troben a la llera 
dels torrents, o en talussos, amb el perill i impacte 
ambiental que això representa.
30 Restes de construcció: En el camí entre Can Roig 
i Sant Muç fa temps que hi ha les restes d'una antiga 
construcció i que caldria retirar.

13 Torrent del Mut: Hi ha diversos indrets a Rubí on 
trobem construccions perilloses. Moltes es troben a 
la llera dels torrents, o en talussos, amb el perill que 
això representa. En el cas del torrent del Mut cal 
retirar immediatament la construcció que es troba a 
l'inici del torrent. També cal fer neteja de la quantitat 
de deixalles que hi ha, i restaurar la vegetació.
14 Riera de Rubí: Tot i que la qualitat ambiental de la 
riera ha millorat en els últims anys, encara queda 
molta feina per fer: abocaments d'aigües residuals, 
presència d'espècies vegetals no autòctones, etc.
15 Col·lector del Torrent de Can Xercavins: Fa anys 
que s'està a l'espera del canvi del col·lector. 
Actualment aquest està malmès, hi ha fugues 
d'aigües residuals. Això té un gran impacte 
ambiental i per a la salut de les persones

16 Camp de golf: La lluita ciutadana 
per recuperar aquest espai, propietat 

de l’INCASOL, per tal que sigui un gran parc 
interurbà continua. El 2019 l'AUP vam 

presentar una moció en aquest sentit. Des de finals 
del 2020 existeix la Plataforma Reconvertim el 
Camp de Golf Rubí-Sant Cugat
17  Sector E - Sant Genís: En aquest espai 
l'INCASOL i l'Ajuntament preveuen construir 382 
habitatges (Pla aprovat). Pensem que la construcció 
de més habitatge en aquest sector de Rubí 
comportarà greus problemes de mobilitat. A més, 
s'està afectant un important corredor ecològic. 
Apostem, per tant, per modificar aquest 
planejament, i adoptar una visió integral amb el 
sector de Can Pujol, minvant de forma substancial la 
capacitat d’edificar, potenciant les dotacions 
d’equipaments i de grans zones verdes, i preservant 
les connexions naturals dels espais lliures de la 
ciutat
18 Can Pujol: Amb l'antic POUM, ara anul·lat, aquest 
espai corria el perill que s'hi construïssin 1072 
habitatges. Pensem que la construcció de més 
habitatge en aquest sector de Rubí comportaria 
greus problemes de mobilitat. A més, afectaria un 
important corredor ecològic. Apostem perquè el 
nou POUM adopti una visió integral del Sector E i 
Can Pujol, minvant de forma substancial la capacitat 
d’edificar, potenciant les dotacions d’equipaments i 
de grans zones verdes, i preservant les connexions 
naturals dels espais lliures de la ciutat.

ABOCADORS I EXTRACTIVES

TORRENTS I AÏGUES

ESPECULACIÓ

VERD URBÀ

TRACTAMENT DE RESIDUS

INFRAESTRUCTURES I MÉS

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Mapa Rubí2 copia.pdf   1   04/07/2021   13:28:35


