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Rubí serà
un referent
en energies
renovables
• L'Ajuntament de Rubí ha reservat 560.000 euros del pressupost
d'aquest any per iniciar l'adequació
de la masia de Can Serra com a nou
centre d'innovació i eficiència energètica per a empreses. El projecte
podria ser una realitat d'aquí a dos
anys en el cas que el consistori rebi
una subvenció dels fons europeus
de desenvolupament regional (Feder). La determinació per tirar-lo
endavant, però, en qualsevol cas, és
inamovible. / MARC CORNET
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La masia de Can Serra farà de Rubí
un referent en energies renovables
L'Ajuntament aposta per l'espai com a centre dinamitzador del teixit empresarial
MARC CORNET/Rubí

• L'Ajuntament de Rubí té molt clar
l'ús que ha de tenir la masia de Can
Serra, i ha reservat 560.000 euros del
pressupost d'aquest any per iniciar
La masia de Can Serra sortirà aviat de l'estat d'abandonament que l'ha caracteritzat durant els últims
temps. L'edifici de la zona
de la Llana de Rubí, una
vegada descartat com a
possible centre de dansa
tradicional catalana o com
a centre d'oci i cultura jove
-tal com volia el grup municipal d'ICV-EUiA-, finalment esdevindrà un
equipament essencial per
al teixit empresarial de la
ciutat. Tal com va destacar
Mas, «la intenció és que
permeti millorar la competitivitat de les empreses locals apartir de l'especialització en un sector, emergent com les energies renovables».
El consistori, fins i tot,
vol anar una mica més
lluny, ja que la seva voluntat és que la masia de Can
Serra pugui ser «un punt
de referència empresarial
no només d'àmbit local,
sinó també supramunicipal», en paraules de Mas.
En aquest sentit, la regidora també va explicar que
l'Oficina de Serveis a
l'Empresa (OSE), creada
l'any 2004, «ja ha complert el seu objectiu», i per
aquest motiu «calia un altre impuls que recollís el
seu testimoni, però fent un
salt qualitatiu que permeti
a Rubí especialitzar-se en
l'àmbit de la innovació i
l'eficiència energètica, i
també que afavoreixi que
s'hi emplacin empreses de
nova creació relacionades
amb aquest sector».

l'adequació com a nou centre d'innovació i eficiència energètica per a
empreses. «El projecte agafa el testimoni de l'Oficina de Serveis a l'Empresa, però fent un salt qualitatiu»,

Quan el projecte de Can
Serra estigui en funcionament, oferirà assessorament a pimes i emprenedors que vulguin desenvolupar el seu projecte empresarial amb conceptes
de noves tecnologies i d'eficiència energètica, i també inclourà serveis de
creació d'empreses amb
una anàlisi de les idees, assessorament per a l'estudi
de la viabilitat, suport en la
recerca de recursos i seguiment de la posada en
marxa del projecte. Així
mateix, s'assessorarà tecnològicament les empreses que en formin part i
s'oferiran serveis logístics
i d'infraestructures a totes
les empreses que ho desit-

va destacar la regidora de Promoció
Econòmica, Maria Mas, que confia
que pugui ser «una realitat d'aquí a
un parell d'anys en el cas que s'obtingui una subvenció del Feder».

gin, fins i tot de fora de la
ciutat. «No crec que en cap
altre municipi s'estigui
treballant tan decididament en aquest àmbit com
a Rubí», va afirmar Mas.
Un dels punts més importants perquè el projecte
tiri endavant amb celeritat
és que l'Ajuntament de
Rubí pugui rebre una subvenció dels Fons Europeus
de Desenvolupament Regional (Feder), que ha de
sol·licitar el mes que ve.
En cas afirmatiu, Mas
compta que la masia de
Can Serra «podria ser una
realitat d'aquí a un parell
d'anys». De tota manera,
però, va garantir que en
cap cas s'abandonaria la
idea, atès que «560.000

euros del pressupost d'aquest any ja estan destinats
a començar-hi a treballar»
i que «una negativa del Feder només faria que el projecte anés una mica més a
poc a poc».
EI Fòrum Empresarial
Cecot-Rubí i el Centre
Tecnològic Leitat de Terrassa estan treballant de
manera conjunta amb l'Ajuntament per definir de
manera concreta de quins
serveis disposarà el nou
centre, que tindrà tres
plantes d'uns 400 m2 i preveu la instal·lació de mòduls empresarials equipats
d'entre 25 i 40 m2. «De
moment, un parell d'empreses ja s'han interessat
pel projecte», va dir Mas.

