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Els grans reptes de Rubí
Los grandes retos de Rubí

D

es de Veïns per Rubí continuem
treballant des de l’oposició per controlar
i fiscalitzar l’acció del govern del PSC
i En Comú Podem, per informar de la situació
en la qual es troba el nostre municipi, per fer
transparent tot el que amaga l’Ajuntament,
per treballar pel canvi que Rubí necessita,
per la millora de la gestió dels recursos
públics, per la participació ciutadana i per a
lluitar contra qualsevol mena de corrupció.
En aquesta edició:

ACTUALITAT, COVID-19, URBANITZACIONS,
PLENS MUNICIPALS, PROPOSTES,
PRESSUPOST, RUBÍ VERD

V

eïns per Rubí, ¿por qué? Nuestro
partido político nació en 2015 ante
la falta de confianza y el descrédito
de los grandes partidos con representación en
el consistorio, que priorizan los intereses de
sus partidos a los de los vecinos y vecinas de
Rubí. Nos debemos a Rubí, y queremos vivir
en una ciudad digna, con un mantenimiento
y limpieza adecuados, con seguridad, en
un entorno saludable y cívico. Con el apoyo
de las personas que confiaron en nuestra
candidatura en 2015 y 2019, seguimos
trabajando desde nuestro grupo municipal.

ON ESTEM?

'

info@veinsrubi.org
Seu Social de Veïns per Rubí:
Avinguda Barcelona 3, 1-2
Tel. 93 854 88 77
@veinsxrubi

www.veinsxrubi.org

Contacta amb el nostre regidor:
Toni García
620 19 21 08
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ACTUALITAT

Problemes al Mercat Municipal

Casino Espanyol

Durant els últims anys s’han acumulat els
problemes al nostre Mercat Municipal sense
que el govern els resolgui: climatització que no
funciona correctament, muntacàrregues que
s’espatlla constantment, forats en el sòl, olors
del clavegueram, no hi ha ascensor directe des
de l’aparcament a l’interior del mercat, no es pot
pagar amb targeta en els caixers del pàrquing, els
lavabos no es mantenen més enllà de la neteja
i tenen ja 40 anys, els del moll no funcionen
en moltes ocasions, hi ha goteres en el moll de
càrrega, en el pàrquing, en diferents parades,
hi ha passadissos on no hi ha il·luminació,
problemes de seguretat, etc.

Han començat les obres del Casino espanyol
amb dos anys de retard, i la previsió de despesa
de l’obra serà molt superior a l’anunciada
inicialment.

Els adjudicataris estan en una situació
desesperada, davant un govern municipal que
no compleix els seus compromisos i que a més,
com vam poder veure en el ple municipal de
gener, els menysprea quan es queixen de tots
els problemes que pateixen.
I molts clients continuem acudint al mercat
gràcies a la bona feina dels paradistes, malgrat
la pèssima gestió del govern municipal.
Des de Veïns per Rubí volem manifestar tot el
nostre suport a adjudicataris i treballadors.

El cost estimat real de la rehabilitació més
l’equipament del Casino excedirà els 6,5
MILIONS d’euros, sense comptar la lona
publicitària instal·lada més d’un any a la façana.

Compra de l’antiga Supersond i local de
la Caixa
El govern del PSC i Comuns ha fet efectiva la
compra de l’antiga nau de la Supersond (barri
de la Plana del Castell), per un cost total d’ 1,5
milions d’euros aproximadament (inclòs IVA
i altres despeses), i té prevista la compra d’un
local al centre (antiga oficina de “La Caixa” a
Francesc Macià) per 635 mil euros.
Segons els informes tècnics, la rehabilitació
de l’antiga Supersond pot costar uns 5,5
milions d’euros per condicionar-la com
espai sociocultural. Lamentem de nou
aquesta despesa, sense tenir encara un Pla
d’Equipaments, en un municipi on tenim tancats
molts equipaments (antics cinemes, Torre
Salduba, Torre Massana) o altres infrautilitzats
(Espai 1413, Celler).
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URBANIZACIONES
Los diferentes gobiernos municipales siguen dejando de lado a
nuestras urbanizaciones

Mesa de urbanizaciones
Desde el inicio del nuevo mandato, se han
convocado dos mesas de urbanizaciones,
después de acordarse su creación por
unanimidad del pleno municipal en 2018.
Los problemas que trasladan los vecinos son los
de siempre: falta de mantenimiento, problemas
de movilidad, seguridad, limpieza, incivismo,
falta de equipamientos, de inversión, etc.
Después de la convocatoria de la segunda
mesa, muchos vecinos ya nos han trasladado
su escepticismo: no se ha realizado la diagnosis
de la situación actual de las urbanizaciones que
recoja aspectos demográficos, urbanísticos, de
movilidad o de servicios que permita conocer la
realidad del territorio, y no hay un plan de trabajo
creíble por parte del gobierno municipal, más allá
de ir tapando parches puntuales.
Por otro lado, hemos podido constatar que el
presupuesto de 2020 del gobierno del PSC y
En Comú Podem, ha contemplado una inversión
del 1% en urbanizaciones, muy alejado del
compromiso del 15% que apoyamos todos los
grupos municipales en 2017.

Urbanització Can Solà. Fotografia: VR

Veïns per Rubí plantea una mejora en la
recogida de residuos y en la limpieza
Es imprescindible mejorar el servicio de recogida
de residuos en las urbanizaciones, porque la
frecuencia no es suficiente en muchos casos
y, además, el incivismo contribuye a que la
situación empeore.
Por otro lado, el servicio de limpieza viaria es
manifiestamente mejorable, y requiere de un
control exhaustivo a la empresa concesionaria
por parte del Ayuntamiento, cosa que no hace
actualmente.

Otras propuestas de VR
El compromiso de Veïns per Rubí con los vecinos
de las urbanizaciones es firme.
En nuestro programa electoral proponíamos,
entre otras, las siguientes cuestiones:
Plan de mantenimiento específico para las
urbanizaciones, Plan de limpieza con control
riguroso, optimización del servicio de autobús
y de rutas, plan realista a medio plazo para
dignificar las urbanizaciones, incremento de
seguridad y videovigilancia, creación de nuevos
equipamientos o reclamar servicio Postal a Sant
Muç.
Butlletí informatiu Veïns per Rubí
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ELS PLENS - LA NOSTRA POSICIÓ - ORDENANCES

L’IBI a les ordenances
Rubí continua amb un tipus impositiu un 10% per
sobre de la mitjana dels municipis de la nostra
comarca: som una ciutat cara, amb un IBI elevat,
que no es correspon amb serveis de qualitat, ni
en manteniment, ni en neteja, ni en equipaments,
ni en inversió pública.
A més, com venint denunciant des de fa anys, els
requisits per accedir a les ajudes per pagar l’IBI
deixen fora a moltes famílies que realment ho
necessiten, ara encara més degut a la pandèmia.

PAGUEM DE MITJANA UN IBI UN
10% SUPERIOR A LA MITJANA DE
LA NOSTRA COMARCA.

El govern de PSC - En
Comú Podem aprova
apujar-se els sous
El passat mes de juliol de 2019, el PSC i
En Comú Podem van pactar i aprovar els
sous més elevats d’un govern municipal en
democràcia, amb un increment d’un 30%
del sou de l’alcaldessa, d’un 25% de la
resta del govern i la creació de 4 assessors
amb un sou de 50 mil euros. Tota l’oposició
vam votar en contra.
El govern, amb els seus assessors
corresponents, ens costarà més de 5
milions d’euros en tot el mandat: això ho
han fet partits polítics autodenominats
d’esquerres.

POUM
El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) va iniciar els seus treballs l’any 2005,
fa quinze anys. Després d’aquest temps, els
diferents governs del PSC no han sigut capaços
d’aconseguir la seva tramitació i aprovació.
Ara es tornaran a iniciar els treballs per realitzar
un nou Planejament urbanístic. Ja ho vam advertir
fa cinc anys: s’havien d’iniciar de nou els treballs,
però no van fer cas, i hem perdut molt temps.
El nou POUM és imprescindible per ordenar el
territori de Rubí, amb noves zones residencials,
equipaments, infraestructures, etc.
Portem 20 anys de retard respecte a altres
municipis.
També és imprescindible treballar des del més
ampli consens, aquest projecte que determina el
futur urbanístic de la nostra ciutat.
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Obres aturades i projectes no executats
Els últims mesos s’han aturat quatre obres
per desistiment del contractista: Xemeneia
de l’Escardívol, Projecte dels Nius, millora del
cementiri i ampliació del CEE Ca n’Oriol.
D’altra banda, una gran part de les inversions de
2018-2019 no s’han executat i també queden
aturades.
De nou, la gestió del PSC i en Comú Podem
com a govern perjudica el futur de la ciutat.
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LES NOSTRES PROPOSTES - PLENS MUNICIPALS
Adhesión a la Red de municipios LGTBIQ+

Protocolo ante las olas de calor

VR presentó una moción el año pasado,
aprobada por unanimidad en el Pleno municipal,
para adherirnos a la red de municipios LGTBIQ+.

Nuestro grupo municipal presentó una moción
para redactar un Protocolo ante las cada vez más
frecuentes olas de calor, en el que se incluyan,
entre otras, las siguientes medidas: planificar la
construcción de una nueva piscina municipal,
apertura de equipamientos con climatización,
acceso libre a la piscina existente o apoyo a las
personas vulnerables.
La moción se aprobó por unanimidad.

Esta red tiene la misión de fomentar que los
pueblos y ciudades de Catalunya impulsen
políticas públicas dirigidas a avanzar en
el respeto y reconocimiento de las varias
identidades y expresiones de género, así como
de las varias orientaciones afectivas y sexuales,
luchando abiertamente contra la LGTBIfòbia,
coordinándose para lograr estos objetivos de
una manera colaborativa y eficiente.
La moción también contempla realizar un Plan
local LGTBIQ+, así como políticas activas en
defensa de la igualdad y la diversidad.

Moción de apoyo a las entidades locales

Plan de eficiencia energética
VR presentó en el pleno municipal una moción
para desarrollar un Plan Director de Eficiencia
Energética y Sostenibilidad, que incluya la
planificación de rehabilitación energética de
equipamientos municipales, sustitución de
alumbrado público antiguo por LED, sensores
de presencia, objetivos concretos de reducción
de emisiones de CO2, entre otras cuestiones.
Sorprendentemente, nuestra propuesta no fue
aprobada con el voto en contra de PSC y En
Comú Podem.

El tejido asociativo de Rubí es amplio y muy
diverso, y es una pieza fundamental de la
vida de nuestra ciudad: entidades culturales,
deportivas, educativas, vecinales, cívicas, de
servicios sociales, etc.
Por este motivo, VR presentó una moción
en la que se plantea redactar un nuevo plan
de equipamientos, un informe que recoja las
necesidades de todas las entidades, establecer
un plan efectivo de mantenimiento en las
instalaciones utilizadas por ellas, así como
establecer un protocolo que agilice el cobro de
subvenciones.
Nuestras entidades merecen ser tratadas de
forma digna, y desde VR manifestamos todo
nuestro apoyo al tejido asociativo de Rubí.

Butlletí informatiu Veïns per Rubí
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LES NOSTRES PROPOSTES - PLENS MUNICIPALS
VR planteja la redacció d’un nou
Pla Director de Polígons d’Activitat
Econòmica

El govern municipal del PSC i En Comú Podem,
contra tota lògica, va votar en CONTRA de
la nostra moció, argumentant que les coses
s’estan fent bé en aquest àmbit.

El grup municipal de Veïns per Rubí va presentar
en el ple municipal de juny una moció per
acordar la redacció del nou Pla Director de
Polígons d’Activitat econòmica a Rubí (PDPAER),
amb la participació de tots els actors econòmics,
polítics i socials.
Així, l’actual PDPAER es va presentar el setembre
de 2014, amb un horitzó temporal de 2015 a
2020 i, per tant, ara és el moment d’analitzar
els reptes pendents i desenvolupar un nou Pla
Director d’acord amb les circumstàncies actuals.
La ciutat de Rubí disposa d’onze polígons
d’activitat econòmica (PAE), vuit dels quals
són anteriors als anys noranta, motiu pel qual
l’antiguitat dels polígons és un dels grans
problemes, i es fan imprescindibles plans
d’inversions ambiciosos.
Els polígons també han de presentar un estat
adequat de conservació per fer-los atractius
per a les empreses i, per tant, continua sent
necessari el manteniment periòdic i ben
planificat, especialment de calçades i voreres.
Un altre dels temes pendents és l’elaboració
d’un pla de mobilitat específic per als polígons,
que hauria de tenir en compte tant la mobilitat
i accessibilitat de persones però també
l’accessibilitat i la distribució de mercaderies.

VR planteja la redacció
d’Accessibilitat a Rubí

d’un

Pla

Rubí fa molts anys que té problemes
d’accessibilitat: voreres estretes, amb obstacles,
guals no adaptats als passos de vianants, així
com altres elements que no permeten a les
persones la seva integració a l’entorn urbà.
Recordem que la llei estableix que tots els
espais urbans i els edificis públics han de ser
accessibles des de desembre de 2017, fet que
no es compleix a la nostra ciutat. Per aquest
motiu hem instat al govern municipal a la
redacció Obligatòria d’un Pla d’Accessibilitat
municipal.

Aquests moments són complicats en el sector
industrial, amb el tancament d’unitats de negoci
de grans multinacionals, i amb els efectes
derivats de la pandèmia de la Covid-19, motiu pel
qual es fa encara més necessari que els nostres
polígons industrials siguin més atractius, més
moderns, amb més serveis, i més competitius
en relació amb altres polígons d’altres municipis.
Butlletí informatiu Veïns per Rubí
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PANDÈMIA - COVID-19
La pandèmia a Rubí
Segons dades oficials, al nostre municipi han
mort més de 100 persones víctimes de la
Covid-19. En primer lloc, volem manifestar el
nostre condol a tots els familiars i amics de les
víctimes.
D’altra banda, podem dir que l’actitud de la
ciutadania de Rubí durant el confinament ha
sigut exemplar.
Després del confinament, ens hem trobat amb
persones que, encara que no representin a la
majoria de ciutadans de la nostra ciutat, no estan
complint les mesures de seguretat establertes
per les autoritats sanitàries, i des del govern
municipal no s’estan disposant dels mitjans
suficients per controlar i sancionar aquells que
posen en risc la Salut de la resta.
Durant moltes setmanes l’índex del risc de rebrot
a Rubí ha sigut molt alt, i no ens podem permetre
aquesta situació perquè el virus no para.
Veïns per Rubí exigeix garantir aquest control per
protegir la Salut pública a Rubí, i la coordinació
adequada amb la Conselleria de Salut per
controlar l’epidèmia.

Veïns per Rubí amb el comerç local i les
petites empreses
Veïns per Rubí ha plantejat al govern municipal
diferents propostes per donar suport al comerç
local, restauració, petites i mitjanes empreses i
autònoms:
- Bonificació del 100% de la taxa d’ocupació amb
terrasses per a bars i restaurants mentre no es
normalitzi la situació i puguin utilitzar tot l’espai.
- Ajudes per pagar la taxa d’escombraries a tots
els comerços, bars i restaurants, i bonificació
del 100% en el temps que han estat tancats per
l’Estat d’Alarma.
- Ajudes extraordinàries a fons perdut per
l’impuls de l’activitat econòmica i comercial a
Rubí.
Hem pogut constatar que moltes de les
promeses del govern PSC-Comuns en forma
d’ajudes al teixit comercial i econòmic no s’estan
complint, i les ajudes, o no arriben o arribaran
massa tard.

Butlletí informatiu Veïns per Rubí
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ACTUALITAT

Abocador de Can Balasch
Des de Veïns per Rubí donem suport a la
Plataforma Rubí sense Abocadors per rebutjar
la creació d’un nou abocador a Rubí. Si es
confirma, seríem l’únic municipi de Catalunya
amb tres grans abocadors.
També ens hi oposem a què es doni la llicència
urbanística i l’autorització ambiental per un
abocador que aculli més residus dels que estan
aprovats a la llicència d’activitats.
L’abocador de Can Balasch estaria situat a
700 m d’una escola Pública i a 200 metres
de les primeres cases del nucli urbà, amb
els problemes de salut, mediambientals i de
mobilitat que genera.
Des de VR ho diem clar: no volem més
abocadors a Rubí. La falta de control per part
de l’Administració pot provocar més desastres
com a Zaldibar, a Euskadi.

Pinar, Les Torres-Rubí 2000, Can Fatjó
Fa un any el govern municipal va donar de baixa
diverses reserves de pressupost, per fer una
segona fase d’obres al Casino (més de 2 milions
d’euros). Alguns exemples:
- 330 mil euros en inversions al Pinar
- 257 mil euros en inversions a la Plaça
Constitució
- 271 mil euros als Antics Cinemes
- 382 mil euros per desviar la línia d’Alta Tensió
de Can Fatjó
Veïns per Rubí es va oposar a la supressió
d’aquestes previsions pressupostàries pels
barris del Pinar, Les Torres-Rubí 2000 o Can
Fatjó. PSC i En Comú Podem maltracten els
barris de la nostra ciutat.

Illa de llum
Aquest Nadal passat el govern del PSC i En
Comú Podem van decidir gastar-se més de
344.000 euros en llums de Nadal, amb la
despesa per habitant més gran de Catalunya.
Hi ha diners per malbaratar recursos públics,
però no per manteniment, seguretat, neteja, etc.

CONTINENTAL
Des de Veïns de Rubí volem donar
suport als treballadors i treballadores
de Continental davant la proposta de
l’empresa de tancar.
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PER UN RUBÍ VERD - VEÏNS PER RUBÍ
Tala d’arbres a diferents punts de Rubí

Els arbres del Casino

Durant els últims anys hem pogut constatar que,
per diferents motius poc justificats, l’Ajuntament
de Rubí ha decidit talar molts arbres.

A principis de 2019 l’alcaldessa va intentar talar
els arbres que estaven al costat de la façana del
Casino, però la pressió popular ho va aturar.

L’any 2019 es va talar un pi històric a Can Fatjó,
per motius de seguretat, però no es va fer
l’esforç de salvar aquest arbre que era un símbol
pel barri, com sí que fan altres ajuntaments.

Durant el passat mes d’agost, aprofitant l’inici
de les obres, finalment els van talar, sense cap
justificació real, argumentant que molestaven
per fer la rampa d’accés al nou Casino, però no
és cert, perquè l’arbre gran es podia protegir
perfectament. La realitat és que l’alcaldessa
no volia que un arbre tapés la façana. Així Rubí
continua sent una ciutat grisa, de ciment, cada
vegada amb menys arbres.

També s’han talat arbres a Ca n’Oriol i en altres
barris, i no s’han plantat nous.

Pi talat a Can Fatjó

VEÏNS PER RUBÍ DEFENSA
UN RUBÍ VERD
- És imprescindible desenvolupar un pla de
verd urbà
- Els arbres ajuden a combatre la contaminació
- Regulen la temperatura i la humitat
- Milloren el benestar emocional
- Redueixen malalties respiratòries
Arbres talats a Ca n’Oriol

- Faciliten la interacció social
Butlletí informatiu Veïns per Rubí
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PRESUPUESTOS - NUESTRO ANÁLISIS
Presupuestos 2020

Manteniment de parcs infantils

Motivos por los que VR votó en contra

En el ple de febrer, VR va presentar una
moció per elaborar un Pla de Manteniment de
parcs infantils, per tal de realitzar inspeccions
preventives setmanals per fer reparacions,
neteja de residus i de sorra.

- Reducción de inversiones en el municipio y
solo un 1% del total para URBANIZACIONES.
- Reducción de un 40% en políticas de vivienda
a través de PROURSA.
- Reducción del presupuesto en transición
energética, en medio ambiente, en cooperación
internacional, ciudadanía y civismo, o políticas
de igualdad.
- Reducción del 7% (440 mil euros) en Seguridad
y Orden Público, en un momento en el que
los delitos contra las personas y los robos
con fuerza han aumentado muchísimo, y el
incivismo se ha apoderado de Rubí.
- El coste de los concejales de gobierno
municipal (PSC- En Comú Podem) y sus
asesores será de más de 5 millones de euros en
todo el mandato.

Cada 2-3 mesos, desinfeccions de sorra,
anivellament, seguretat, i establir una freqüència
adequada per substituir part de la sorra i el pintat
de jocs infantils.
També hem sol·licitat inversions adequades
per fer els parcs infantils inclusius per a tots els
infants amb capacitats diverses.
La moció es va aprovar per unanimitat.

Hazte simpatizante
Más información en www.veinsxrubi.org
o enviándonos un correo a
info@veinsrubi.org

- No se priorizan el mantenimiento y la limpieza,
pero sí las fiestas, las políticas populistas y el
derroche de recursos públicos.
Rubí sigue necesitando un cambio, vamos a
peor.

Butlletí informatiu Veïns per Rubí
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ELS NOSTRES BARRIS, LA NOSTRA CIUTAT
Problemas de mantenimiento en Rubí

Incivismo

Los años pasan y el gran problema del
mantenimiento en Rubí del espacio público
continua.

La tolerancia con el incivismo por parte del
gobierno municipal de PSC y En Comú Podem
está llevando a la ciudad a una situación límite.

Aceras en mal estado, calzadas, parques, plazas,
mantenimiento deficiente de las zonas verdes,
malas hierbas, etc.

Botellones sin control en diferentes puntos de
la ciudad, en zonas donde dificultan el descanso
de los vecinos por la noche, además de dejar el
entorno sucio y degradado.

Llevamos al menos diez años en que la
situación se ha ido degradando poco a poco, sin
que los gobiernos municipales sean capaces de
planificar y gestionar el mantenimiento básico
en nuestra ciudad.
Nuestros barrios y nuestras urbanizaciones
no pueden seguir así, necesitan un CAMBIO
urgente.

Residuos repartidos en diferentes puntos de
los barrios, fuera de los contenedores, y en
otros casos muebles, electrodomésticos o
escombros dejados de manera irregular en el
espacio público.
Veïns per Rubí plantea combatir de forma
contundente el incivismo en nuestra ciudad, con
más medios de control y sanción.

Butlletí informatiu Veïns per Rubí
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ARTICLE D’OPINIÓ
Més verd, menys gris

Aquest estiu hem vist desaparèixer un dels
històrics arbres de la Plaça Catalunya. Sí, el
mateix que ja ens van voler eliminar quan l’equip
de govern va col·locar la famosa lona del casino
abans de les eleccions de 2019. Aquell dia la
mobilització ciutadana va aconseguir aturar la
tala, però tots sabíem que aquell arbre estava
condemnat a mort. El seu “delicte”: estar situat
just davant del Casino. El govern d’aquesta
ciutat format pel PSC i En comú Podem, a manca
d’accions destacables, ho ha apostat tot al
Casino i no permeten que una cosa tan “banal”
com un arbre pugui treure una mica de visibilitat
a la seva “creació”. Diferents arquitectes i entitats
ecologistes de la ciutat han afirmat recentment
que, per molt que el govern intenti justificar-ho,
aquest arbre era totalment compatible amb la
reforma de l’edifici.
Aquest arbre, per desgràcia, és un més a la llista
dels que hem vist morir i/o desaparèixer durant
els darrers anys fins a arribar a una quota de
desforestació alarmant.

que tothom ens podrem sentir més orgullosos i
orgulloses. Hi ha informes que demostren que
uns carrers amb arbres fan baixar la temperatura
ambiental i ens dóna una qualitat d’aire més
bona.
Els arbres no neixen ni creixen de la nit al dia,
necessiten el seu temps, necessiten el seu espai
i molta cura, i cada dia que passa per començar a
canviar el preocupant rumb mediambiental que
s’està realitzant a la nostra ciutat, és un dia de
més que anem tard. Des de VR tenim clar que és
el que s’ha de fer. Apostem pel verd!

Cristian Ruiz

Ricard Sarabia

Tècnic de		
validacions
informàtiques

Llicenciat en Química
Professor de Secundària

Un altre dels exemples va ser el pi de Can Fatjó
(que sí podríem dir centenari per les anelles que
vam poder comptabilitzar), que el juliol del 2019,
per una forta tempesta, va perdre una branca.
Com d’altres vegades (i sense cap informe de
tècnic especialitzat) l’ajuntament va decidir
tallar-ho. Podem parlar d’arbricidi.
La ciutat que tots necessitem i volem requereix
una gestió mediambiental totalment oposada a
la que s’està duent a terme per l’equip de govern.
Necessitem omplir els carrers d’arbres. No
podem tenir les nostres voreres plenes de socs
allà on no fa gaire temps lluïa un arbre. Però hem
d’anar més enllà, hem de trobar llocs on plantar
més. Només si aconseguim que el verd guanyi
la partida al gris ens assegurarem que deixem
als rubinencs i rubinenques del futur una ciutat
amable, agradable, ecologista i més bonica de la
12

Butlletí informatiu Veïns per Rubí

CANAL DE WHATSAPP
1- Envia ALTA al 650 26 77 16
per Whatsapp
2- Rebràs notícies a què tenim
accés com a grup municipal
3- Si et vols donar de baixa envia
BAIXA al mateix número

Contacta amb VR - Pel canvi
www.veinsrubi.org - info@veinsrubi.org
		

@veinsxrubi

Afegeix #veinsrubi a les xarxes socials
CANAL WHATSAPP: 650 26 77 16

