Ajuntament
La Botiga de Rubí
Oficina d’Atenció al Ciutadà
(centre)
Oficina d’Atenció al Ciutadà
(Les Torres)
Mercat

Museu Vallhonrat

Ajuntament
L'edifici que allotja la Casa de la
Vila va ser propietat de la família
Rufé fins al 1922. Un any després,
l'arquitecte modernista Lluís
Muncunill va començar la
reforma de la façana afegint-hi
la tribuna, sostinguda per dues
columnes dòriques, habituals al
noucentisme. Malgrat el seu
predominant estil neoclàssic, es
va afegir un coronament
barroquitzant amb un rellotge i
l'escut heràldic del municipi.

El Museu Etnogràfic Vallhonrat,
iniciat pel col·leccionista Miquel
Vallhonrat i Brau i continuat pel seu
fill Pere Vallhonrat i Guiu, consta
d'unes 7.000 peces. La seva col·lecció
conté objectes elèctrics, fauna,
còmics, mobiliari, peces
arqueològiques, armes i talles de
cristall de Pons Cirac. Actualment
s'està construint un nou edifici per
tal d'adequar l'espai museístic.

Policia Local
Policia Nacional
Mossos d’Esquadra
Correus
CAP Mútua
CAP Anton de Borja

Conjunt modernista de la Plana de Can Bertran

Hotels i hostals

Conjunt format per les torres de l'Ateneu, Gaju o Marbà, Teixidor,
Can Riba, Torre Samaranc i l'Escola Balmes. Els terrenys de la Plana
de Can Bertran, abans Serra del Padró i Can Mitjans, es van utilitzar
per construir les residències d'uns rubinencs retornats d'Amèrica
a principis del segle XX. Es tracta d'habitatges unifamiliars de caire
colonial que mostren la sumptuositat d'aquests indians enriquits.
L'estil urbà de les ciutats-jardí del moment queda palès en aquestes
construccions.

Escardívol
La Pista
Onze de Setembre
Rubí+D
Estació FGC
Estació Renfe
Parada Taxi

Xemeneies industrials

Torre Bassas

Cases de Pau Claris

Escardívol

Avui com a Espai Jove, la Torre Basses
o Torre Llopis, és un dels edificis més
emblemàtics de Rubí. És interessant
des del punt de vista estètic, tant
per la profusa decoració ceràmica
vidriada que la recobreix, com per
l'estil holandès de la coberta. Cal
destacar la tribuna de la façana
d'accés, així com la jardinera de
trencadís.

Conjunt d'habitatges unifamiliars
del primer quart del segle XX.
Tots tenen unes característiques
semblants: façanes amb un
mínim de dos eixos de
composició, portes encapçalades
per esgrafiats, estuc que imita
els carreus punxonats i
coronaments de cornisa i
balustrada. En destaca Cal Archs
(núm. 36).

Saltó
Vapor Nou
Can Sedó

Equipaments culturals
El Castell
Biblioteca
Casino Espanyol
Museu Vallhonrat

Escoles Ribas

Ateneu

El propietari de la fàbrica de filatures Vapor Nou, Lluís Ribas i
Regordosa, va finançar la construcció d'aquesta escola per als fills
dels seus empleats. L'edifici, de l'arquitecte Emili Sala i Cortés, és
un dels més rellevants del primer terç del segle XX. Té amplis jardins
inspirats en les escoles angleses de l'època i una decoració plena
d'elements modernistes, historicistes i classicistes. Van ser inaugurades
el 1916.

Torre Basses
Casal Popular
Aula Cultural Caixaterrassa
Antiga Estació
La Sala, Teatre Municipal
Espona
Rubí+D

Monuments urbans

Ateneu
L'Escardívol
Una de les antigues fàbriques
més importants de Rubí.
Actualment és seu de la
Biblioteca Municipal i d'altres
serveis culturals i educatius.
Coneguda popularment com la
Pelleria per l'antiga activitat
industrial de tints i acabats.
L’Escardívol, obra de l’arquitecte
Lluís Muncunill, es va construir
els anys 20 del segle passat.
Consta de dues naus allargades
comunicades per un estret
passadís i la xemeneia de maó
vist.

L'Ateneu Municipal s'ubica en una
torre modernista amb influència
gaudiniana, fet que s'aprecia al
trencadís de les coronacions de les
pilastres que flanquegen l'entrada.
Era propietat de Climent Riba, pagès
rubinenc que es va enriquir a Xile
amb el comerç del guano.
Probablement va ser dissenyada per
l'arquitecte modernista Lluís
Muncunill durant el primer quart
del segle XX.

Monument a les víctimes
de la rierada
El Mirall. L'hora violeta de
Montserrat Roig

El Celler
El director d'Agricultura de la
Mancomunitat, Josep Vall, va animar
propietaris agrícoles a bastir aquest
celler. L'edifici, de l'arquitecte
modernista Cèsar Martinell, suposa
una important aportació en el camp
de l'arquitectura industrial
rubinenca. Fundat com a institució
el 1919, consta d'una nau principal
amb forma d'“ela”, doble mur de
totxo, finestres semicirculars amb
pilarets i una coberta de dues
vessants d'època actual. Allà
s'elaborava, s'emmagatzemava i es
venia el vi.

Monument a Anselm Clavé
Dansaire
Elefant Bodum
Inèrcia

Església de Sant Pere
La primera documentació de l'església data de l'any 986. Malgrat
això, algunes intervencions arqueològiques assenyalen que es
va construir a sobre d'un temple paleocristià. L'edifici, dedicat
al culte catòlic, té diferents etapes constructives, que se succeeixen
ininterrompudament des del segle X fins al XIX. La façana, amb
un seguit de petites arcuacions mostra l'estil romànic llombard.
A l'interior hi ha un retaule barroc de 1599-1610 esculpit per
Francesc i Jaume Rubió.

Vapor Nou

En aquesta casa, construïda el 1914,
va viure el barceloní Enric d'Imbert.
Des del punt de vista estètic és
interessant per com fusiona el
medievalisme amb el modernisme,
fet que s'aprecia als pinacles de caire
neogòtic o al picaporta amb forma
de cap de drac de la porta principal.
Destaca el gran finestral que
permetia contemplar, a mode
d'aparador, el modus vivendi burgès.

Forn Ibèric

Escoles Evangèliques

Cases modernistes de la
plaça de Pearson
Amb l'arribada del ferrocarril el 1918,
la zona sud de Rubí va començar a
urbanitzar-se. Al voltant de la plaça
de Pearson i dels carrers de Balmes
i de Prim, l'arquitecte modernista
deixeble de Gaudí, Lluís Muncunill,
va projectar un seguit de cases, totes
elles amb trets similars. Destaca la
que fa cantonada al carrer Balmes
(núm. 31) i el seu acroteri ondulant,
propi de l'arquitectura modernista.

Hoy es siempre todavía

Casa Imbert

Esglésies Evangèliques
L’edifici es va construir el 1930. La
façana, amb estructura de pilars i
jàsseres amb forjat pla, és d'estil
neogòtic, fet que es pot veure a les
arcuacions apuntades. L'exterior
descobreix la funció religiosa de
l'edifici, i destaca l'austeritat de
l'interior, amb una tribuna, una
sagristia i un jardí que comunica
amb les escoles. La comunitat va ser
fundada pel pastor protestant
Francesc Albricias i Bacàs el 1881.

El mestre i pastor protestant,
Francesc Albricias i Bacàs, les va
fundar el 1881, tot i que l’aspecte
actual de l’edifici és fruit de la
rehabilitació de 1908. L’art de l’època
es plasma en els elements
arquitectònics de la façana
emmarcats amb maó vist i a la porta
de fusta amb decoració vegetal. En
l’interior hi ha una escala amb
barana de forjat modernista.

El 1925, al costat de la via del tren
en direcció a Terrassa, Joan Roura
va descobrir un forn de ceràmica
d'època ibèrica. És de forma
quadrangular i fa 2,30 metres de
costat per 1,70 metres d'alçada. Un
pilar ubicat al centre sosté el graellat
on es coïen les peces de ceràmica.
Es calcula que el forn data
aproximadament del segle II aC pels
fragments de terrissa de l'època que
s'han recollit.

El Vapor Nou està format per dos
edificis de finals de segle XIX: la
presidencial casa de l'amo, amb una
torre-mirador i la fàbrica tèxtil,
estructurada com les construccions
industrials de l'època. Té dues
plantes, naus, teulada de doble
vessant i xemeneia troncocònica de
24,30 metres. Es creu que aquest
edifici es va inspirar en la forma
d'una basílica clàssica.

Jaciment de Ca n'Oriol

Castell de Rubí
Pont de Can Claverí

Vapor Nou

Era de Ca n'Oriol

Gràcies a la inscripció d'una làpida
de pedra, se sap que aquest
aqüeducte, mostra d'enginyeria civil,
es va construir el 1753. Bastit amb
pedra irregular i totxo, salva un petit
desnivell del terreny provocat pel
curs del Torrent de Can Ramoneda.
El tauler del rec que portava l'aigua
al molí del Castell, s'encaixa a sobre
de dos arcs de mig punt.

Dalt d'un tossal, orientat de nord a sud, domina la població el
Castell de Rubí, datat del 1233. L'edifici té fins a cinc etapes
constructives, de les quals trobem restes, com les finestres geminades
del pis superior (una de romànica i dues de gòtiques) o un grafit
amb motius navals del segle XV ubicat en una de les sales nobles.
L'edifici es va rehabilitar i es va obrir definitivament l'any 1996,
convertint-se en el Castell Ecomuseu Urbà.

Assentament romà proper a la Via
Augusta. Hi havia una vil·la mixta,
on es desenvolupava, entre altres
activitats, la fabricació de ceràmica
o l'elaboració d'oli i vi. S'han
localitzat dos lacus (dipòsits), làpides
funeràries i un tors de marbre
pentèlic de Dionís pertanyent a l'Alt
Imperi (I dC- III dC), a més d'un camp
de sitges de la tardoantiguitat (IV
dC- VI dC).

L'era de Ca n'Oriol, de forma
quadrangular, tenia capacitat per
fer quatre batudes alhora. Es
conserva l'enrajolat en diagonal de
pedra sorrenca vermellosa i cinc
lloses escrites en llatí. Quatre d'elles
es situen a cadascun dels angles; la
cinquena, al centre, s'emmarca en
una greca dins la qual podem llegir
el nom del propietari, Pau Viver i
Oriol (1850).

Roure

Era de Ca n’Oriol

Ubicat al bosc de Ca n'Oriol, forma
part d'un dels itineraris locals de
natura i excursionisme i desperta
un gran interès, tant botànic com
simbòlic. Presideix la plaça que hi
ha davant de la masia, molt a prop
de l'era. Aquest roure martinenc de
20 metres d'alçada té una edat
estimada d'uns 300 anys, és el més
vell del municipi i està protegit.

Trull de la Cambra Agrícola
o Molí d'Oli
Més informació dels
equipaments culturals i
dels monuments urbans
al darrere.

Rubí, camins d'identitat
Des de l'inici fins a l'actualitat, Rubí
ha estat una ciutat dinàmica i amb
identitat, marcada per un moviment
constant. En aquesta evolució, la
Riera, antigament anomenada Rivo
Rubeo per la tonalitat rogenca de
les seves argiles, ha estat un element
d'identitat cabdal, tal com demostra
el fet que la població neolítica, cap
al 3500-2500 aC, ja va considerar
que aquest era un lloc propici per
establir-s'hi.
Així doncs, ja des del primer
assentament al voltant de la Riera,
gràcies als pobladors del que ara es
coneix com Rubí, podem parlar del
Rubí iber, romà, medieval,
modernista, contemporani... Les
empremtes de totes aquestes
èpoques han configurat un imaginari
col·lectiu particular, una personalitat
pròpia diferenciada de la resta. Som
el que som gràcies a les tradicions
heretades del passat i també a les
iniciatives de canvi del present. Però
la identitat no és només la qualitat
d'ésser per si mateix, també és
conèixer què han representat al llarg
de la història els individus i com han
transformat el món:
intel·lectualment, a través de la
ideologia; físicament, amb els canvis
geogràfics i urbanístics; i
espiritualment, quant als seus
principis i creences.

Aquesta explosió fabril va anar a
companyada d'una millora en les c
omunicacions amb l'arribada del f
errocarril el 1918 i, de retruc, va c
omportar els primers grans fluxos i
mmigratoris. Aquests trets d
'identitat continuen vigents als n
ostres dies: Rubí és de les ciutats m
és ben comunicades de Catalunya i
també destaca com a receptora de p
oblació.
a projecció de la identitat parteix d
els referents històrics, socials i c
ulturals, és a dir, del nostre p
atrimoni. I són elements que val l
a pena difondre perquè estiguin a l
'abast de tothom. Ja des del primer e
sdeveniment fundador vam c
omençar a construir la nostra i
dentitat entre tots, perquè Rubí é
s una ciutat dinàmica.

Monument a les víctimes de
la rierada, de Josep Maria Subirats
(1963)
Pont del carrer de Cadmo

El Mirall. L'hora violeta de
Montserrat Roig, de Kiku Mistu
(2002)
Plaça de Montserrat Roig

Elefant Bodum, de Pep Borràs
(1977)
Plaça de Pearson

El Castell Ecomuseu Urbà

C/ del Castell, 35
Tel. 93 588 75 74
Fax 93 588 43 42
De dimarts a dissabtes, de 16 a
20 h
Diumenges, d'11 a 14 h

Monument a Anselm Clavé,
de Miquel Gomita (1951)
Plaça d'Anselm Clavé

Museu Etnogràfic
Vallhonrat
Tel. 93 588 54 99
Visites concertades

Ateneu Municipal

Biblioteca Municipal Mestre
Martí Tauler

C/ Xile, 1
Tel. 93 588 74 73
ateneu@rubidigital.net
www.rubidigital.net/ateneu
De dilluns a divendres, de 16 a
23 h
Dissabtes, de 17 a 21 h

Casino Espanyol

Restaurants

Aparthotel Park Sedó***

Atelac

Rubí
Plànol turístic

Hotel Sant Pere II***

Riu Segre, 27-31
08191 Rubí
Tel. 93 588 59 95
93 588 60 53
Fax 93 588 50 36
santpere@hotelesderubi.com
www.hotelesderubi.com

City Park Terranova**

Handbol, 1
08191 Rubí
Tel. 93 588 31 99
Fax 93 588 35 74
d.terranova@citiparkhoteles.com
www.hlghotels.com

Hostal Sant Pere**
El municipi de Rubí està situat a
la part meridional de la comarca
del Vallès Occidental, a 123 metres
sobre el nivell del mar i a
41°29'36'' latitud Nord i a
2°01'57'' longitud Est del Meridià
Greenwich.
Limita al nord amb Terrassa, a
l'est, amb Sant Quirze del Vallès,
a l'oest, amb Ullastrell i
Castellbisbal, i al sud, amb Sant
Cugat.
La ciutat es troba a 23 km de
Barcelona i de l'aeroport d’El Prat.
Rubí, amb 23 unitats de població
i més de 72.000 habitants, és cap
de partit judicial i posseeix una
superfície total de 33 quilòmetres
quadrats.

Sant Pere, 69
08191 Rubí
Tel. 93 588 27 29
Fax 93 588 62 37
www.hotelesderubi.com

Edifici Espona

Passeig de Les Torres, 37
Tel. 93 588 70 00

C/ Sabadell, 18
Tel. 93 697 90 04
espaijove@ajrubi.es
De dilluns a divendres, de 17 a
21 h

Antiga Estació, sala
d'exposicions

Exposició permanent

Rubí: riera d’identitats.

Un passeig per la història de la ciutat
Itineraris culturals,
tallers de prehistòria, d’art i literatura,
concerts i exposicions

Rambleta de Joan Miró, s/n
Tel. 93 581 39 00
Fax 93 588 61 95
De dilluns a divendres, de 8 a
20 h

C/ del Castell, 35 - 08191 Rubí (Barcelona)
Tel. 93 588 75 74 - Fax: 93 588 43 42
museu@ajrubi.cat - www.ajrubi.cat
Horari d'obertura al públic:
De dimarts a divendres, de 16 a 20 h
Dissabtes d'11 a 14 i de 16 a 20 h. Diumenges d'11 a 14 h
Visites guiades, itineraris i tallers, prèvia concertació

C/ Josep Serra, s/n
Tel. 93 588 70 77
Fax 93 588 43 42
cultura@ajrubi.es

Trull de la Cambra Agrícola o
Molí d'oli (Cedit 1973)
Plaça de l'Agricultura

Hotels i hostals
Països Catalans, 13-21
08191 Rubí
Tel. 93 586 09 99
Fax 93 586 03 39
info@parksedo.com
www.parcsedo.com

La Sala, Teatre Municipal

C/ Cervantes, 126
Tel. 93 588 73 72
cultura@ajrubi.es

Edifici Rubí
Desenvolupament

Plaça de Catalunya, 1

Dansaire, de Carmen Castillo
(2003). Rambla del Ferrocarril

Av. Barcelona, 84
De juny a setembre: de dilluns a
dissabte, de 19 a 21 h. Diumenges
i festius, de 12 a 14 i de 18 a
21 h
D'octubre a maig: De dilluns a
dissabte, de 18 a 20 h
Diumenges i festius, de 12 a 14 i
de 18 a 21 h

Hoy es siempre todavía, de
Ferran Soriano (1999)
Plaça d'Antonio Machado

Espai Jove Torre Bassas

Un altre gran fenomen per explicar
l'evolució de Rubí és la
industrialització, que va suposar la
progressiva desaparició del món
agrari, hegemònic fins al moment.

Casal Popular

C/ Pere Esmendia, s/n

Aula Cultural Caixaterrassa

Inèrcia, d’Ernesto Knörr
(2005). Rotonda d’entrada a Rubí
venint de Sant Cugat

C/ Joaquim Blume, s/n
Tel. 93 699 84 53
b.rubi.mmt@diba.es
Matins: dimecres, dijous i
dissabtes, de 10 a 14 h
Tardes: de dilluns a divendres, de
16 a 21 h

En aquest sentit, l'activitat humana
al costat de la Riera també va
motivar una gran desgràcia: la
rierada de setembre de 1962. Així
doncs, la Riera com a punt de partida
i protagonista d'infortunis, ens
serveix de fil conductor per explicar
la construcció de la nostra identitat.
Precisament, l'exposició permanent
Riera d'Identitats que es pot veure
al Castell Ecomuseu Urbà ens mostra
com s'ha anat creant la identitat
rubinenca amb el pas del temps.

Masdisseny - Textos: Laura Garcia Funes - Fotografies: Josep M. Roset, Cèsar Font i Ajuntament de Rubí

Equipaments culturals

Monuments urbans

Cuina mercat
Av. Estatut, 1, tel. 93 587 41 00
De dimarts a diumenge, de 13 a
16 h. Divendres i dissabte, de 20.30
a 23.30 h. Dilluns tancat

Brasilia

Menú, carta i tapes
Sabadell, 18, tel. 93 699 21 21
De 7 a 00 h

Cal Gori

Menú i cuina de mercat
Av. Barcelona, 66,
tel. 93 699 10 27
De dilluns a divendres i diumenge,
de 13 a 16 h. Dissabtes tancat

Can Parrilla

Menú i cuina mercat
Doctor Robert, 31,
tel. 93 588 05 63
De dilluns a dissabte, de 12.45 a
16 h. Divendres i dissabte, de 20 a
00 h

Cal Pierre

Cuina mediterrània
Esmorzars i dinars bufet lliure
Pl. Pearson, 4, tel. 93 587 26 31
De dilluns a diumenge, de 8 a 21
h. Estiu fins les 00 h (terrassa).

Dadà

Cuina de mercat
Ctra. Terrassa, 87,
tel. 93 697 84 78
De dilluns a dissabte, de 13 a
16 h, i dissabte nit. Diumenge
tancat

Don Pepone

Penedès, 4, tel. 93 699 00 96

El Barn d’en Greg

Alt, 3, tel. 93 697 13 75
info@elbarn.com
www.elbarn.com

El Bistrot del Gato Negro

Menú de dilluns a divendres, carta
tots el dies i rostisseria els caps
de setmana i els festius.
Lluís Ribas, 27-29, tel. 93 588 9477

El Bodegón

Doctor Turró, 3, tel. 93 697 01 08

Festes
El Castell

Pl. Marquès de Barberà, 3,
tel. 93 588 25 77
Dinars i sopars, fins les 23.30 h.
Diumenge tancat

El Cibulet

Josep Sapés, 6, tel. 93 587 52 72
De dilluns a diumenge, al migdia,
i divendres i dissabte, nit

El Cim

Lleó, 17-19, tel. 93 588 68 97

El Llamàntol

Marisqueria
Av. Catalunya, 6, tel. 93 588 85 87
De dimarts a dissabte, de 13 a 16
i de 20 a 23 h (divendres 23.30 h)
Diumenge nit i dilluns tancat,
excepte festius

El Nou Mar Clar
Ctra. Terrassa, 78,
tel. 93 697 07 34

El Pa Màgic

Entrepans i menú
Cervantes, 65, tel. 93 588 76 66

El Pàmpol

Esmorzars i plats combinats
Pg. Pau Claris, 1, tel. 93 699 1011
De 7 a 21 h

El Portalet

Pl. Doctor Guardiet, 14,
tel. 93 588 54 68
Dilluns i dimarts, de 13 a 17 h. De
dimecres a dissabte, de 13 a 17 i
de 20 a 11.30 h. Diumenge tancat

El Racó de la Sidra

Huelva

Cavalcada de Reis

La Nansa

Festa de Sant Antoni o dels Tres
Tombs

Av. Estatut, 42, tel. 93 699 82 84
Cuina marinera
Ctra. Sabadell, 47,
tel. 93 699 11 52

La Parra

(últim cap de setmana de gener)

Carnaval

Tarragona, 12, tel. 93 586 21 39,
www.enlaparra.es

Sant Jordi

Los Camioneros

Bartrina, 12, tel. 93 699 39 73

(diumenge més proper a Sant
Jordi)

Masia Can Feliu

Festa dels Xatos

Fira de primavera

Camí Ullastrell, s/n, Urb. Sant Muç,
tel. 93 699 53 86,
www.canfeliu.com,
canfeliu@canfeliu.com
De dimarts a diumenge, de 13 a
15.30 h. Dissabtes, de 21 a
23.30 h. Dilluns tancat

(Segona Pasqua)

Masia Torre de la Llebre

(primera setmana de juliol)

C/ Art, s/n, tel. 93 697 32 02,
www.torredelallebre.com,
restaurante@torredelallebre.com

Sirius

Prat de la Riba, 29,
tel. 93 697 13 84

Tast d’Art

Llesqueria
Pl. Catalunya, s/n,
tel. 93 699 47 56
tastdart@telefonica.net
www.tastdart.cat
De dilluns a divendres, de 8.30 a
23 h. Dissabtes de 20 a 23 h.
Diumenges i festius tancat

Menú diari. Divendres nit i dissabte
"montaditos"
Crta. Terrassa, 106,
tel. 93 697 91 51
elracodelasidra@terra.es
www.elracodelasidra.com
De dilluns a dissabte. Diumenge i
festius tancat excepte reserves per
a grups

Vitanuova

El Xamfrà

Esmorzars i berenars
Francesc Macià, 51,
tel. 93 588 90 56

Carns, peixos i marisc a la brasa,
taules d'embotits i tapes
Crta. Terrassa, 9, tel. 93 699 63 36
De dilluns a dissabte, de 13 a 16 i
de 20 a 23 h

(5 de gener)

Pl. Anselm Clavé, 11,
tel. 660 573 284
Hivern: dilluns tancat, dimarts,
dimecres i diumenges dinars,
dijous i divendres, dinars i sopars,
i dissabtes sopars. Estiu: dilluns i
dissabtes migdia tancat

X. Arbós

Festa Major de Sant Pere
(29 de juny)

Festes del carrer de Sant Jaume
(25 de juliol)

Telèfons d'interès
Ajuntament informació
Ajuntament centraleta
Ambulàncies
Autobusos urbans
Autobusos interurbans
Bombers (urgències)
CAP Mútua de Terrassa
CAP Anton de Borja
Creu Roja
FGC
Mossos d'Esquadra
Policia Local
Policia Nacional
Renfe
Taxi (adaptat)
Taxis Rubí
Taxis Ràdio Taxi

Rubífolk

Festa Major de Sant Roc
(segon cap de setmana de
setembre)

Firactiva

(últim cap de setmana de
setembre)

Fira de Sant Galderic

(tercer cap de setmana d'octubre)

Fira de Nadal

(del 13 al 24 de desembre)

Oficina d'informació

Maximi Fornés / Sant Ignasi, 16-18
Tel. 93 587 27 60
rubidentitat@ajrubi.cat
www.rubidentitat.cat/labotigaderubi
De 10 a 13.30 i de 16.45 a 20.15 h
de dilluns a dissabte

010
93 588 70 00
061
93 699 91 11/93 710 79 51
93 727 92 92
012
93 586 67 00
93 588 45 55
93 697 92 04
93 205 15 15
088
092
091
902 24 02 02
609 893 037
93 699 24 89
93 586 08 88

