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EL MÓN INDUSTRIAL
DE RUBÍ I LA CECOT
TEXT: PERE VALLHONRAT*
>> Tots sabem que Rubí és una ciutat industrial. Hi ha 11 polígons industrials, més de 1.000 naus, 900 indústries, la meitat del sòl edificat és
industrial, al voltant del 40% de rubinencs treballen en aquestes empreses, i és la segona ciutat industrial de Catalunya després de la
Zona Franca de Barcelona.
En el segle XIX i inicis del XX, ja
existien indústries importants a
Rubí com:
1.- La Pelleria, fundada al 1835
per Narcís Menard, feia filatura de
seda; més tard passaria a ser fàbrica de rentadors de llana i pells, i al
1918 la van vendre als Germans
Arch, que la van dedicar a fer blanqueig, aprests, tints i acabat de llana, seda i cotó. Al 1921 va passar a
anomenar-se Rubí Industrial, al

1937 va donar treball a 330 treballadors, a la Guerra fabricava material
per avions de guerra republicans.
Avui és un complex cultural.
2.- Vapor Nou, any 1879. Fundada pels germans Ribas, fàbrica de
tèxtil de velluts, de les més importants de l’Estat espanyol. Més tard,
la va comprar Joan Bertrand, que
havia comprat el Vapor Vell al 1865
a Ca n’Alzamora. Va arribar a tenir
350 treballadors.
3.- La Seda Pich Aguilera, al 1892,
fundada per Rafael Pich. Fabricava
teixits de seda natural. Va arribar a
300 obrers.
4.- Els timbres. Comença a funcionar al 1932, fa material elèctric.
Al 1941 va entrar a formar part
d’AEG. Va arribar a tenir 400 treballadors.
5.- Supersond, any 1950. Fundada pels germans Teixidó, fabricava

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

LA RIERADA DEL 1962
Però el desenvolupament industrial
va arribar després de la rierada de
l’any 1962, quan Rubí es va donar a
conèixer al món, motivada per la
seva situació privilegiada entre Barcelona, Terrassa i Sabadell.
Al 1963 es van començar a construir naus a Can Jardí, antigament
propietat de Can Domènec. El promotor García Jiménez, afectada la
seva empresa per la rierada, va
comprar la finca de Can Jardí i va
començar a vendre parcel·les, tal
com es feia a l’època. Primer vendre, després edificar i, per últim, urbanitzar, amb tots els problemes
que això comportava. Al cap d’uns
anys, quan tot va estar venut i quasi edificat, es va constituir una en-

titat de conservació de propietaris
amb el seu president, Bruno Ferrari, i més tard, Hugo Lavalle, i es va
haver de tornar a urbanitzar.
El polígon de Cova Solera va seguir la mateixa sort, però sense promotor que es posés a urbanitzar.
Més tard es va constituir una entitat de cooperació amb l’Ajuntament que va urbanitzar, motivat per
una sentència que va promoure un
propietari, Immobiliària Tamara;
no es va poder legalitzar el polígon,
tenint els propietaris que constituir
una altra entitat per tornar a parcel·lar econòmicament de nou, i al
cap de divuit anys es va poder legalitzar. Ca n’Alzamora i Carretera de
Terrassa es van començar a construir al voltant de l’any 1960 de forma irregular.
El polígon mixt de Can Rosés va
tenir la sort que els propietaris i

PUBLIREPORTATGE

JOVI, más de 75 años impulsando la creatividad de los más pequeños
que JOVI ha continuado fabricando
más del 80% de su producción en
su planta de Rubí, de 10.000 m2 y
con más de un centenar de
trabajadores.

La apuesta por la
innovación y la calidad ha
convertido a la empresa
catalana en un referente
mundial en productos
para la educación artística
En plena revolución tecnológica,
son muchos los expertos que
advierten que dibujar, moldear y
jugar en general siguen siendo las
herramientas más eficaces para
que los más pequeños desarrollen
una mente creativa.
JOVI trabaja desde hace más de
75 años con ese objetivo: crear
productos para la educación
artística de calidad que, en las
manos de pequeños y mayores,
nos ayudan a hacer volar la
imaginación.

Líderes mundiales en
plastilina
La plastilina, fabricada
por JOVI desde hace
50 años, es el producto
más vendido de la
firma y la sitúa como
una de los líderes
mundial en este sector.
Desde la primera
comercialización de la
plastilina de JOVI son
ya varias las ge-neraciones de todo
el mundo que han jugado, creado
y a-prendido con ella. Sin embargo,
hoy en día, el catálogo de la
empresa va mucho más allá y suma
cerca de 450 referencias que
incluyen: lápices de colores,
pinturas, témperas, acuarelas, pastas
para modelar, maquillaje y mucho
más.

En definitiva, cientos de opciones
para crear y aprender jugando.
Cada año, JOVI fabrica 4.000
toneladas de productos escolares,
lo que significa que pone en el
mercado más de 85 millones de
piezas (lápices, plastilinas, pinturas,
etc.). Además, uno de los aspectos
más relevantes, teniendo en cuenta
el contexto económico actual, es

Las claves del éxito
Entre los secretos del éxito de JOVI,
que le ha permitido alcanzar los 77
años de historia, destaca la
constante inversión en investigación
y desarrollo de nuevos productos,
la máxima exigencia en los niveles
de calidad y seguridad, y la amplia
experiencia de la empresa. JOVI
invierte anualmente alrededor de 1
millón de euros en investigación,
tecnología y formación. Además,
es extremadamente respetuosa con
las normas de seguridad en todos
sus productos y los somete a
exigentes controles de calidad.
Ta m b i é n e s t á f u e r t e m e n t e
comprometida con el medio
ambiente.
Las exportaciones ya suponen el
50% de la facturación de su división
de productos para la educación
artística y sus principales clientes
son los países del Este de Europa,
Francia y América Latina. JOVI
está inmersa en un plan de
expansión con el objetivo de
consolidar y ampliar su presencia
en los mercados internacionales,
sobretodo aumentando su presencia
en Estados Unidos y Asia.
Del sueño de dos emprendedores
a una firma líder
JOVI nació en 1939, en plena
posguerra, del ingenio de dos
jóvenes amigos, José Salvador y

Vicente Tejedo, que decidieron
crear su propia empresa de
productos para la educación infantil.
Unieron las primeras letras de sus
nombres (JOsé y VIcente) y
lanzaron una marca que hoy
conocen niños y adultos de todo el
mundo. En un pequeño altillo,
crearon sus primeros productos: un
lápiz perfilador y una mina
hexagonal para uso escolar.
En 1955 lanzaron sus primeros
bolígrafos en España y en los años
60 JOVI ya estaba presente en
Argentina, México, Panamá,
Venezuela y Portugal, iniciando un
camino, el de la exportación, que
nunca más abandonaría. En 1964,
la empresa desarrollaba un nuevo
producto que marcaría un hito en
su historia, una pasta para modelar
de mayor plasticidad que no
manchaba ni era tóxica: la plastilina.
A principios de los años 70 se construía la nueva fábrica en Rubí y a
mediados de esa década se
incorporaba la segunda generación,
que actualmente dirige la empresa.
Hoy, niños de más de 80 países de
todo el mundo, hacen crecer su
creatividad mientras pintan, dibujan
y moldean con productos JOVI.

Av. Bizet, 39-41
Pol. Ind. Can Jardi - 08191 Rubí
Tel. 93 588 53 93
www.jovi.es
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UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA

L’entrada principal de la seu
de la Cecot, a
Terrassa.

promotors van ser Mercè Corral i el
seu marit, Josep Viladiu, el tècnic
aparellador Jordi Sabartés i el constructor Joan Llugany. Van urbanitzar abans de vendre, i van dividir la
finca en zona industrial i la més
llunyana en residencial. Un polígon
exemplar en aquella època.
El polígon de La Llana es va urbanitzar i vendre de forma reglamentària. Va coincidir amb una ajuda important estatal per a la industrialització. D’altra banda, el polígon de la Bastida, un dels últims polígons importants, es va urbanitzar
i vendre de forma correcta. Els promotors van ser Laboratoris Lacer i
Immobiliària Cerdenya. A Can Sant
Joan va urbanitzar i vendre l’Institut Català del Sòl. I Sant Genís és un
polígon particular de les empreses
de la família Pujol i Tarragó.
Rubí Sud i Can Pi de Vilaroch estan legalitzats, encara que no recepcionats per l’Ajuntament. Fa
anys existeix una Entitat Urbanística de Conservació; el seu administrador és Dionís Rovira.
Les indústries van tenir molts
problemes amb l’Administració
abans de la democràcia. El primer
batlle demòcrata va ser Miquel Llugany, que va començar a posar
ordre a l’ urbanisme de Rubí, aprovant el POUM (és a dir, el Pla d’Or-

denació Urbanística Municipal).
Al cap de quinze anys, els batlles
següents, Eduard Pallejà i Núria
Buenaventura, van intentar aprovar un nou POUM sense aconseguir-ho, suavitzant les exigències
del nou urbanisme amb aprovacions d’actuacions puntuals.
Més tard, l’alcaldessa Carme García, amb la regidora industrial Maria Mas i, més tard, Jaume Buscallà,
es van imposar l’obligació d’ajudar
el sector. Aquesta iniciativa va coincidir amb la de la patronal Cecot,
amb seu a Terrassa, per representar
prop de 600 empreses a la ciutat.

UNA INICIATIVA MOLT INTERESSANT
El seu president, Antoni Abad, i el
seu vicepresident, Martí Colomer
(ja desaparegut), assistits pel seu secretari, David Garrofé, van trobar
molt interessant aquesta iniciativa
i conjuntament amb un grup d’empresaris de Rubí, associats a la patronal, van crear al 2006 el Fòrum
Cecot Rubí, nomenant el seu primer president a Joan Arch (advocat), fins a 02/02/2009 (ja mort), seguint Jordi Parera (director general
de Top Cable) des de 02/02/2009
fins al 10/12/2015, i actualment
Manuel Jiménez (anteriorment,
conseller delegat de B. Braun i actual director de projectes i de rela-

cions institucionals de la mateixa
empresa).
Des que Cecot va intervenir amb
el Consistori, es va notar una gran
millora. Existia una interlocució que
va servir per contactar amb els industrials i alleujar els problemes de
la urbanització dels polígons. Actualment, el Fòrum Cecot Rubí,
amb el seu president i la resta de la
junta, assistida per part de la patronal per Joseba Ruiz i Núria Amela,
es reuneixen periòdicament solucionant problemes del sector.
L’actual alcaldessa, Ana María
Martínez, amb el regidor industrial
Rafael Gueto, s’han reunit en vàries
ocasions amb els representants de
la junta, interessant-se i visitant empreses importants de Rubí, coneixedors i convençuts que si el sector
funciona l’atur disminuirà.
Com a rubinenc només em queda agrair l’interès de l’Ajuntament
i del Fòrum Cecot Rubí per tal que
el Rubí Industrial sigui valorat per
la seva importància a tot el país.
(Les dades dels S. XIX i S. XX han
estat facilitades per Jordi Vilalta, del
Grup de Col·laboradors del Museu
de Rubí i Centre d’Estudis Rubinencs.)

* L’autor és membre vocal del
Fòrum Cecot Rubí

PUBLIREPORTATGE

Top Cable, un dels principals fabricants de cable elèctric dEuropa
Top Cable es va fundar lany 1985
i ha passat de ser un fabricant de
cable local de Rubí a un dels líders
internacionals en fabricació de
cable elèctric, amb oficines i
magatzems ubicats per tot el món.
Lempresa ha tingut una vocació
exportadora des del seus inicis. En
aquests moments, un 40% de la
seva xifra de negocis es destina a
lexportació, la qual cosa els
permet ser presents als mercats
més competitius del món i la
possibilitat de conèixer les
tendències de mercat a nivell
global.
La clau de lèxit de Top Cable rau
en la voluntat doferir un producte
i un servei de qualitat en un entorn
on la seguretat de les instal·lacions
elèctriques és cada vegada més
valorada. Tot lequip humà que
forma part de la companyia
participa en aquest compromís
dexcel·lència i qualitat.
Actualment més de 200 persones
formen part daquest equip humà,
amb una àmplia presència a nivell
internacional, la qual cosa reflexa
el caràcter global de lempresa. El
resultat daquesta manera de fer
negocis ha situat al Grup Tot Cable
en un dels primers fabricants de
cable elèctric dEuropa.
Com a empresa familiar, els
principis de Top Cable estan basats
en valors fonamentals com
leficiència, lhonestedat i el
respecte per les persones i el medi
ambient.

Vista aèrea de les oficines centrals de Top Cable.

Els cable elèctrics fabricats per la
companyia tenen aplicacions molt
diverses: des de petits cables per

a la connexió daparells elèctrics,
a cables que proporcionen energia
elèctrica a vivendes, oficines,

El Centre Logístic Robotitzat de Top Cable és lexponent de la seva filosofia
de servei i orientació al client.

aeroports, centres comercials, així
com a cables descomesa per al
funcionament de maquinària
industrial, instal·lacions denergies
renovables, grups electrògens, etc.
La qualitat dels cables, així com
els sistemes de control en les seves
quatre plantes de producció
situades a les afores de Barcelona,
han fet que lempresa aconsegueixi
el certificat ISO 9001.
Podem trobar cables Top Cable,
per exemple, al Fòrum de
Barcelona, a les instal·lacions dels
Aeroports de Barcelona, Madrid,
Santiago i Palma de Mallorca, als
Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya, en diversos projectes

de lAVE Madrid-Sevilla, i a
Madrid-Barcelona, a lEstadi
Olímpic de Montjuïc, la Vil·la
Olímpica i el Palau Sant Jordi de
Barcelona, a lampliació de lestadi
del Futbol Club Barcelona, a
diversos centres comercials
(Eroski, Carrefor, El Corte Inglés,
Mercadona, botigues Zara, lIlla
Diagonal), a instal·lacions de
fàbriques de vehicles com Seat a
Martorell, Renault a Valladolid,
Nissan al polígon de la Zona
Franca de Barcelona, a General
Motors de Saragossa i a la Factoria
Volkswagen de Navarra, a
instal·lacions industrials com la
fàbrica Danone, Indústries
Campofrio, a lHotel Arts de
Barcelona, a Port Aventura..., i en
moltes instal·lacions més.
Comercialment, Top Cable, ha
basat sempre el creixement en les
ventes a distribuïdores de material
elèctric, tant al mercat espanyol
com als mercats internacionals,
amb productes que aposten per la
màxima qualitat, amb una gamma
en constant desenvolupament i
adaptada a levolució dels mercats.
Per a més informació
wwwe.topcable.com

Leonardo Da Vinci Num. 1,
08191 Rubí.
Tel. 93 588 09 11
www.topcable.com

