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VÍDEO Així serà el Casino de Rubí del
futur
Les obres han arrencat aquesta setmana, i està previst que totes les actuacions
finalitzin la primavera de 2023
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=n29Xv-KwLCY
Aquest dilluns s'han iniciat les obres de rehabilitació integral del Casino de Rubí, i que tindran una
durada prevista d'un any i mig. Els treballs permetran solucionar les deficiències de conservació
de l'edifici i l'adaptaran a les futures necessitats d'ús i a l'evolució de les diverses normatives de
compliment obligat.
Un cop acabin aquests treballs de rehabilitació s'equiparà l'interior de l'edifici, amb la previsió que tot
plegat pugui estar a punt a la primavera de 2023.
L'actuació comportarà algunes afectacions viàries, que ja han estat comunicades als veïns de la
zona. Així, durant un període d'entre quatre i sis mesos, es tallarà el trànsit rodat al carrer Rafael
Casanovas (entre el carrer de la Creu i Sant Josep) entre les 10h i les 18h, i la vorera més
propera al Casino quedarà integrada dins de l'àmbit de l'obra, és a dir que només es podrà fer servir
la dreta. A més, s'anul·larà la zona de càrrega i descàrrega que hi ha a la intersecció amb el carrer de
la Creu.
També es tallarà el trànsit rodat al passeig de Francesc Macià (entre Montserrat i el carrer de la
Creu) durant el mateix període, i s'habilitarà el doble sentit de circulació tant al carrer Montserrat
com al de la Creu per facilitar la sortida dels veïns. La zona de càrrega i descàrrega d'aquest tram
quedarà deshabilitada, però es mantindran les que hi ha al carrer Montserrat.
Les obres de rehabilitació integral del Casino tenen un cost de 4 milions d'euros, i seran
executades per l'empresa Rigel Over S.L.; mentre que les de l'equipament interior de l'edifici adequació acústica o instal·lació de butaques, entre d'altres - tenen un preu previst de 2,1 milions
d'euros, i encara estan pendents de licitació.
Campanya per recuperar la memòria del Casino
La rehabilitació integral que s'ha posat en marxa aquest dilluns respecta al màxim el projecte
original de Ramon Puig i Gairalt, fins al punt que manté la gran majoria dels elements que
integren l'edifici, ja sigui restituint els originals o reproduint-los de manera fidedigna.
L'Ajuntament ha posat en marxa una pàgina dedicada a l'equipament http://www.rubi.cat/casino)
(
,
on es recollirà informació sobre la història i el projecte de rehabilitació, així com diversos materials
audiovisuals, però la intenció del Consistori és que tots els veïns contribueixin a nodrir l'espai amb
fotografies o altres materials que documentin la seva relació amb el Casino.
El procés de recollida de material s'iniciarà al setembre i es farà en coordinació amb l'Arxiu
Municipal. Es demanarà a la ciutadania que les porti a l'Ajuntament per tal que puguin ser
digitalitzades i puntualment retornades a les persones propietàries. Els documents es publicaran a
la web del Casino, i s'arxivaran amb vista a organitzar diferents accions en un futur, com ara una
exposició.
Final d'un llarg recorregut, mai exempt de polèmica
Amb la posada en marxa de les obres, sembla que finalment la ciutadania de Rubí podrà tornar a
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gaudir, la primavera de 2023, d'un dels equipaments més emblemàtics de la ciutat. Aquest camí
ha estat lent i costós, i ha provocat diversos episodis de polèmica entre el govern municipal abans, del PSC en solitari - i els diversos grups de l'oposició
(https://www.rubitv.cat/noticia/5317/adjudicades/obres/rehabilitacio/casino) .
La mateixa adquisició, la col·locació d'una gran lona sobre la bastida de les obres - un gest que va
ser interpretat per part de l'oposició com "electoralista" - o la suposada intenció de la tala de dos
grans arbres que hi ha just davant de l'equipament són algunes de les polèmiques que es van
viure durant el mandat anterior.
A més, les obres del Casino han patit endarreriments, a més dels causats per la situació
d'emergència sanitària actual, a causa d'una actuació d'ofici del Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic a finals de l'any passat, que es va poder desbloquejar ràpidament fins a l'adjudicació
dels treballs, el 24 de febrer de 2020.
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