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RubíGuiem és una empresa de Rubí dedicada a la difusió del patrimoni cultural 
de la nostra ciutat. Som un equip de guies professionals, habilitats per la Generalitat de 
Catalunya,  formats en diferents matèries i apassionats per la nostra feina.  

 

Des de RubíGuiem us proposem descobrir un nou destí, una ciutat no gaire 
coneguda però amb molts recursos turístics i culturals i un gran potencial.  

Us oferim una sèrie de visites guiades per conèixer Rubí que podeu combinar 
amb altres activitats i amb un dinar a un restaurant local per tal de passar una jornada 
ben completa. I per suposat, us ajudem i aconsellem en l’organització.  

 

 

 

 

  

 

RubíGuiem 

Us obrim les portes d’una ciutat que volem que conegueu i que estem segurs que us sorprendrà. 

Qui som? 

Volem fer-vos descobrir Rubí 
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Rubí està situat a una vintena de kilòmetres de la capital catalana, al Vallès 
Occidental. Es troba molt ben comunicat per les principals vies: AP7, A2, C58 i C16. És 
fàcil arribar per carretera i té diverses parades d’autocar a punts estratègics molt 
propers al nucli històric (on els guies fem la rebuda al grup). Els autocars disposen 
d’amplis aparcaments a les principals entrades a la ciutat. A més, facilitem sempre als 
xofers  plànols i informació sobre punts de recollida, circulació i aparcament. 

 

Rubí 

On som? 
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Tot i que a Rubí s’han trobat restes 
d’època ibérica, és durant l'època romana 
quan es pobla el territori i apareixen un munt 
de vil·les rurals que conrearan el territori.  

L'any 986 es troba la primera 
referència escrita de la nostra ciutat: Rivo 
Rubeo. Rubí era un petit nucli habitat en 
època mitja que va anar creixent a poc a poc 
i que comptava amb nombroses masies. 
D’aquesta època, data l’Església romànica 
de Sant Pere de Rubí. 
A partir del segle XVII la producció de vi a 
Rubí es consolida, fins que el 1920 la 
importancia vinícola de la vila es consolida al 
Celler Cooperatiu modernista de Cèsar 
Martinell. Durant el segle XIX, la zona de la 
Riera viu l'aparició de les fàbriques tèxtils 
que a poc a poc van traient protagonisme a 
la vida rural. 

Al segle XX Rubí té una activitat 
econòmica molt intensa que es veu 
augmentada amb l'arribada del tren el 1918. 
Llavors, nombrosos burgesos construiran les 
seves residències modernistes d’estiueig a 
Rubí.  

La ciutat rep diverses onades 
migratòries que s'intensifiquen als anys 60. El 
1962 es viu la tragèdia de la rierada, fet que, 
entre d'altres, provoca l'aparició de nous 
barris i polígons industrials.  

Actualment Rubí és una ciutat que té 
més de 76.000 habitants i una gran oferta de 
serveis. A més, conserva un ric patrimoni 
cultural i natural. La modernitat conviu amb 
el moviment associacionista i cultural que 
transmet les tradicions de generació en 
generació.  
 
 

Rubí, mil històries per descobrir 
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Volem fer-vos descobrir Rubí de la forma més fàcil i còmode per a vosaltres. Per 
això, us proposem un seguit de visites guiades per què descobriu la nostra ciutat de la 
mà de qui més la coneix i se l’estima: els guies de RubiGuiem. Però també, us facilitem 
tota la informació que necessiteu sobre transport, restauració i activitats 
complementàries i si ho necessiteu us ajudem amb les reserves, sense cap cost 
addicional. Trobareu aquesta informació a l’apartat “Informació” d’aquest dossier. 

 
A les pàgines següents, trobareu totes les visites guiades que oferim. Si és la 

primera vegada que veniu us suggerim que escolliu la visita “Descobrir Rubí”, donat que 
és una passejada pel centre que permet conèixer el patrimoni i la història de la ciutat 
més imprescindible. Si, pel contrari, ja heu vingut alguna vegada o us interessa algun 
aspecte en concret, podeu escollir qualsevol de les visites temàtiques del catàleg. 

 
Totes les visites guiades que oferim són creades pel nostre equip de guies 

(Guies Oficials), amb una exhaustiva recerca documental i gràfica, però amb guions 
amens i comprensibles per a tothom. Volem que coneixeu la nostra ciutat però 
sobretot, volem que gaudiu fent-ho. Els recorreguts són accessibles per a persones 
amb mobilitat reduïda, totes les parades de la passejada es fan a llocs amples i amb 
bancs per seure i descansar. El ritme de les visites s’adequa al grup i utilitzem micros 
per a la comoditat de tots els visitants.  
  

Visites Guiades i més 

 

Visites Guiades 
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Si és la primera vegada que veniu a Rubí, us recomanem aquesta opció:  

Aquesta visita està pensada perquè els nostres visitants coneguin els aspectes 
més importants de la història i patrimoni de Rubí. Una visió general de la ciutat que 
permet descobrir dos mil anys d'històries i llocs tan emblemàtics com l'Església 
romànica de Sant Pere, l'Ajuntament, el patrimoni industrial de l'Escardívol, les cases 
modernistes, el Casino, el Celler Cooperatiu o l'Antiga Estació i els carrers i places amb 
més encant.  

Aquesta visita té una durada aproximada de 2,5h, 
donat que a mitja passejada fem una parada a una 
pastisseria local tradicional per degustar els “Galderics”, 
uns dolços boníssims de Rubí fets amb merengue de 
xocolata i panses. Després de la degustació (inclosa a la 
visita), deixem un temps per si es desitja comprar 
“Galderics” per emportar a casa.  

 

Visita Guiada “Descobrir Rubí” 
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Les visites temàtiques tenen una durada aproximada d’1,5h o 2h. Totes 
transcorren pel centre de Rubí i tot i tenir un fil argumental específic, s’expliquen també 
els trets generals de la història i patrimoni de Rubí.  

 

L’arqueologia a Rubí 

L'Arqueologia és una ciència, germana de la 
història, que permet estudiar el passat humà 
a través dels vestigis materials. En aquesta 
visita descobrirem el passat iber i romà (s. V 
aC - s.V dC) de Rubí a través dels diferents 
jaciments arqueològics que s'amaguen sota 
terra. Un recorregut sorprenent des de 
l'Esglèsia de Sant Pere, passant per Can Fatjó 
i acabant al Castell de Rubí.  

Rivo Rubeo, Rubí medieval 

La primera referència escrita que parla de 
Rivo Rubeo data del 986. Una petita 
comunitat s'aplega a l'empar del primigeni 
Castell de Sant Genís i l'Esglèsia de Sant 
Pere. Però l'any 1233 el Senyor Berenguer 
de Rubí construeix el nou castell amb el 
beneplàcid del Rei Jaume I. Poc a poc 
comença a perfilar-se el nucli urbà de Rubí, 
sempre envoltat de masos. Una visita 
guiada fascinant a través de la història 
medieval de la nostra ciutat.  

L’església mil·lenària 

L'Església de Sant Pere i el seu espai 
circumdant són l'origen de Rubí. Més 
de mil anys d'història s'expliquen en 
aquesta visita, a través dels secrets 
arqueològics amagats sota terra, les 
pedres que deixen entreveure el 
passat i les anècdotes de les 
persones que coneixen de prop 
aquest emblemàtic monument.  

Visites Temàtiques 
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Rubí, vila de ví 

Proposem un recorregut pel Rubí 
dels segles XIX al XX, al qual 
descobrirem la tradició vinícola de la 
vila: cultiu, producció, cellers i 
moltes curiositats. El recorregut 
inclou la visita al Celler Cooperatiu 
de Rubí, un edifici modernista de 
Cèsar Martinell inclòs dins les 
conegudes “Catedrals del vi”.  

 

Rubí industrial 

La industrialització dels segles XIX i XX va 
arribar i es va implantar fort a Rubí. Moltes 
fàbriques, sobretot tèxtils es van instal·lar 
prop de la riera. Aquesta nova economia 
va canviar la forma de vida dels rubinencs 
i a poc a poc va suplantar la producció 
vinícola.  

 

El modernisme a Rubí 

Rubí té un ric patrimoni 
modernista de finals del segle XIX 
i principis del XX. Gràcies a 
l'arribada del ferrocarril l'any 
1918 nombrosos burgesos 
barcelonins van escollir Rubí com 
a vila d'estiueig. El bucòlic Rubí 
d'aleshores estava envoltat de 
vinyes, parcs i jardins amb fonts i 
gaudia d'una intensa vida cultural. 
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1962: el que l’aigua s’emportà 

La rierada és un dels fets històrics 
més coneguts i tràgics del Vallés. 
Farem un recorregut per 
recordar com era el Rubí d'abans 
que l'aigua se l'emportés i 
parlarem sobre la recuperació i 
renovació posterior a aquell 25 
de setembre. Coneixerem els 
detalls del que va passar aquella 
nit a través de testimonis, retalls 
de premsa, imatges i molt més. 

Rubí en blanc i negre 

La visita "Rubí en blanc i negre" 
consisteix en un recorregut des 
del Casino fins a l'Estació. A partir 
de fotografies d'arxiu en blanc i 
negre coneixerem històries i 
anècdotes dels edificis, botigues i 
personatges del passat de la 
nostra ciutat: el primer guardia 
de tràfic, el primer sortidor de 
benzina, etc. Una passejada pel 
Rubí dels segles XIX i XX que us 
farà viatjar en el temps.  
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Us oferim unes tarifes reduïdes per a grups, d’un preu mig aproximat de 3€ per 

persona segons el volum del grup. Un cost mínim per un servei de qualitat: us ajudem 
a organitzar la vostra estança a Rubí, acompanyem al grup des de la seva arribada fins 
que marxa, us guiem per la nostra ciutat amb tots els mitjans perquè descobriu Rubí i 
passeu una jornada excepcional.  

 
Per a nosaltres és un plaer ser els vostres amfitrions! 

 
Les nostres tarifes estan calculades per a grups amb un Guia Oficial (proveït de 

micro). Tot i així, recomanem que per a grups grans de més de 30 persones, se sol·licitin 
dos guies, per tal de millorar la qualitat i comoditat de la visita guiada. 

 
 

 
Visita guiada “Descobrir Rubí”  
 
Inclou: 
 Visita guiada de 2,5h amb Guia Oficial proveït de micro 
 Degustació de “Galderics” 
 
Tarifes:  
 Grups d’entre 20 - 35 persones: 125€ (+21% iva – 15% irpf =  132,5€) 
 Grups d’entre 35 - 45 persones: 140€ (+21% iva – 15% irpf = 148,4€)   
 Grups d’entre 45 – 55 persones: 155€ (+21% iva – 15% irpf = 164,3€)  
*Per a grups més grans, es requereixen els serveis de més d’un guia. 
 
 
Visites guiades temàtiques 
 
Inclou:  
 Visita guiada de 2h amb Guia Oficial proveït de micro 
 
Tarifes:  
 Grups d’entre 20 - 35 persones: 110€ (+21% iva – 15% irpf =  116,6€) 
 Grups d’entre 35 - 45 persones: 125€ (+21% iva – 15% irpf =  132,5€) 
 Grups d’entre 45 – 55 persones: 140€ (+21% iva – 15% irpf = 148,4€)   
*Per a grups més grans, es requereixen els serveis de més d’un guia. 
  

Tarifes 
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Rubí és una ciutat amb molta vida que ofereix una àmplia oferta comercial i 
gastronòmica a més d’una intensa agenda cultura i lúdica. Si voleu organitzar una 
jornada a la nostra ciutat compteu amb moltes opcions per completar el programa, tant, 
després de la visita guiada com després de dinar. 
 
Activitats gratuïtes 
 
Illa de vianants 
Passejar pels carrers peatonals del centre 
sempre fa goig. Existeix una àmplia oferta 
comercial molt variada, a més dels 
diversos forns de pà, pastisseries i 
cafeteries de “tota la vida”, com la Sant 
Jordi o la Lyonesa on es pot degustar tot 
tipus de brioixeria artesana. Les 
Bodegues Rosàs és un local de sempre, al 
qual es poden adquirir els millors vins de 
la comarca. Una passejada des de la Plaça Catalunya fins a la Plaça de l’Estació ocupa 
aproximadament un quilòmetre peatonal amb molt d’ambient per passar unes hores 
ben agradables. A més, sovint es realitzen mercats de segona mà, fires i altres 
esdeveniments. Ens podeu consultar el calendari. 
 
Museu Municipal del Castell de Rubí 
El Castell de Rubí està situat dalt d'un 
turó des del qual es poden gaudir les 
vistes de la ciutat. Aquesta fortalesa 
senyorial d'època mitjana té un pati 
d'armes i una planta noble amb finestrals 
gòtics. El seu interior alberga el Museu 
Municipal, al qual es pot visitar una 
exposició sobre la història de la ciutat i 
exposicions temporals. Obren de dijous a 
diumenges i festius d’11h a 14h i de dimarts 
a dissabtes de 16h a 20h. Es troba a 10 
minuts a peu de la parada d’autocar i cal pujar una petita pendent que no requereix gaire esforç. 

 

Informació 

Activitats complementàries 



14 
 

 
Celler Cooperatiu de Rubí 
El Celler Cooperatiu (1919) és 
una obra modernista de Cèsar 
Martinell, gran arquitecte de les 
"Catedrals del Vi" a Catalunya. 
Després de la seva rehabilitació, 
s'ha convertit en un espai de 
creació i difusió d'arts 
contemporànies, on s'esdevenen 
diferents actes culturals al llarg 
de l'any, com la Fira del Vi, els 
premis Vinari i exposicions temporals. Obren de dijous a dissabte de 18h a 21h i dissabte 
i diumenge de 18h a 21h. És de fàcil accés i està situat al centre de la ciutat. 
 

Activitats de pagament 

 
Museu Etnogràfic de Vallhonrat 
El Museu Etnogràfic Vallhonrat 
troba el seu origen a mitjans del 
segle passat quan Miquel 
Vallhonrat s'inicià en el 
col·leccionisme. El Museu s'ubica 
a la masia familiar i es mostren 
més de 8000 peces de diferents 
temàtiques:  invents dels segles 
XIX i XX, peces relacionades amb 
el món vinícola, peces 

arqueològiques, armes i l'obra artística de Pons Cirac. Realitzen visites guiades i obren 
el museu sota reserva prèvia. En dates concretes, sobretot matins festius de Rubí, fan 
portes obertes. Consulteu-nos. 
 
 

També us oferim la possibilitat de realitzar  
una 2º visita guiada amb nosaltres a la tarda,  
amb una durada d’1h i al 50% de descompte!  
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Calendari festiu 

 

Rubí manté vives les festes i tradicions populars gràcies, en bona part, a l'intens 
moviment associacionista: Esbart Dansaire, Castellers de Rubí, diverses entitats de Diables, etc. 
 

El calendari festiu és molt ample, de 
manera que podeu fer coincidir la vostra 

visita amb una de les moltes festes i 
activitats que s’esdevenen a la ciutat.  

Ens podeu consultar el calendari i 
estarem encantats d’informar-vos. 

 
 La Festa dels Xatos és una de les més 
antigues tradicions del municipi. Des de 
ben antic es fa aquesta romeria per 
Pasqua fins a l'ermita de Sant Muç i es 
realitzen balls tradicionals, entre d'altres 
actuacions.  
A finals de juny se celebra la Festa Major de 
Sant Pere amb multitud d'activitats 
culturals i espectacles. 
La Festa del Carrer de Sant Jaume és potser 
una de les més entranyables. Està 
documentada des del 1845 i té el seu origen 
en la celebració dels veïns d'aquest carrer 
per passar a pertànyer a Rubí, en comptes 
del veí Sant Cugat. El carrer és originalment 
decorat i es fan concerts, activitats infantils 
i un sopar popular. 
La Festa Major Petita té el seu origen en 
una missa que se celebra a Rubí des de 1854 
en honor a Sant Roc. Des de llavors, la festa, 
celebrada actualment el segon cap de 
setmana de setembre reuneix les tradicions 
populars de la ciutat: gegants, bèsties de 
foc, sardanes, etc. 
La Fira de Sant Galderic, patró dels 
pagesos, reuneix productors, artistes i 
artesans locals entorn el primer o segon cap 
de setmana d'octubre.  
A part d'aquestes festes, el calendari festiu també inclou Sant Antoni Abat, Carnestoltes i les 
Festes de Nadal i Reis.  
 

A més, podeu gaudir cada dissabte al matí de 9.30h a 14h del mercat setmanal. Compta 
a una cinquantena de parades i la famosa xurreria on és tradició esmorzar xocolata amb xurros. 
Es troba situada al carrer d’Antoni Sedó i compta amb fàcil accés amb autocar, però també està 
a prop del centre i es pot accedir a peu.  
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Per tal de facilitar-vos la vostra estada a Rubí, a continuació us detallem els 
diferents restaurants locals que tenen accés per autocars i capacitat per a grups. 
Existeixen diverses opcions, segons el pressupost i preferències de cada grup. Els preus 
i menús que es mostren són orientatius (no ens fem responsables dels canvis produïts 
pels restaurants) i si ho necessiteu, us podem ajudar a demanar un pressupost definitiu. 

 

Can Feliu 
 
Aquest restaurant està ubicat a una masia 
centenària de Rubí. Gaudeix d’un entorn 
incomparable i es pot degustar cuina 
catalana de qualitat. Disposa de diversos 
salons per als grups i té accés en autocar fins 
a gairebé l’entrada, pel que només cal 
caminar uns metres. Ofereixen la possibilitat 
de servir també l’esmorzar. Un exemple de 
menú és el següent:  
 
Entrants  

 Llesca de pa de pagès amb tomàquet  
 Assortiment d’embotits de pagès 
 Amanida Can Feliu 
 Albergínia a la brasa 
 Assortiment de croquetes 
 Musclos a la brasa 

Segon 
 Graellada de carn a la brasa 
 “Vacío”de vedella amb guarnició 
 Botifarra amb guarnició 
 Pollastre amb guarnició 
 Opció peix: A convenir 

Postres a convenir entre: Flam, crema catalana, 
brownie 
Vi i aigua, cafès o infusions 
 
Preu 26 € IVA inclòs 
 
 

 

Restaurants 
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El Jardinet 
 
Es tracta d’un restaurant situat a l’entrada 
de Rubí, amb molt bon accés amb 
autocar. El saló que es pot reservar per a 
grups té una capacitat màxima de 40 
persones.  Es tracta d’un menú de cuina 
tradicional catalana i cuina de 
temporada, amb racions suficients, però 
amb preus més asequibles. Amb el bon 
temps, es pot reservar també l’esmorzar 
al pati exterior que tenen. 
 
Pica-pica per compartir 

 Patates braves 
 Espa`rregs amb pernil 
 Albergínia gratinada amb mel 
 Croquetes casolanes 
 Pa torrat 

Plat principal a escollir 
 Musclos al Xerès 
 Llobarro al forn a l’estil tradicional 
 Entrecot de vedella 200gr. Als cinc 

pebres 
 Entrama de vedella a la brasa 
 Salmó al forn amb verdures al toc 

de soja 
Postres 

 Iogurt artesà amb melmelada de 
maduixa 

 Mel i mató amb nous 
 Flam de ratafia 

Pà, aigua, vi, gasosa, postre o cafè 
 
Preu 18,90€ IVA inclòs 
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Gepetto 
 
El Gepetto és un restaurant familiar 
de tota la vida de Rubí que va obrir 
unes noves i modernes instalacions 
fa uns anys. Disposen d’espai per a 
grups i l’accès amb autocar és fàcil. El 
menú que proposen per a grups té un 
preu assequible i cuinen receptes 
senzilles  mediterranies i brasa, amb 
generoses quantitats. Ofereixen 
també esmorzars. Els diumenges 
tanquen. Un exemple de menú és 
aquest: 
 
Pica-pica per compartir 

 Taula d’embutits 
 Formatge 
 Patates braves 
 Croquetes casolanes 
 Calamars a l’andalusa 
 Pa de coca amb tomàquet 

Plat principal 
 Xurrasco a la brasa 
 Butifarra a la brasa 
 Codillo al forn 
 Bacallà al forn 
 Xai a la brasa (suplement 5€) 

Beguda, postres i cafè 
 
Preu 22,00€ IVA inclós 
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La circulació 

d’autocars a Rubí és 
molt restringida i tan 
sols poden circular per 
les rondes exteriors 
senyalades al mapa en 
verd. La parada de 
càrrega i descàrrega per 
a visitar el centre està 
situada al pàrquing de 
l’Escardívol i existeix 
espai per poder aparcar 
autocars de forma 
gratuïta a l’Avinguda de 
la Llana i a la Carretera 
de Molins de Rei, 
senyalitzats al mapa 
amb vermell. Recordem 
que és molt important 
no circular pel centre, 
donat que els carrers 
són estrets.   

 

Circulació d’autocars 

Escardívol 
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www.rubiguiem.com 

info@rubiguiem.com 

Tf. 620565321 
 

 

Us esperem! 
 

 

  

 

Contacte 
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