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do Nasqué el 21 de juliol del 
1942 a Nules, Castelló, filla 

de Benjamín Rubio i Teresa Vici-
edo. És casada i mare de dues 
filles. Té dues nétes i un nét.
Inicià la seva vida acadèmica  al 
parvulari del Col·legi de la Con-
solació de Nules, com també els 
primers anys d’estudi. Després 
seguí estudiant primer de batxi-
llerat a l’acadèmia homologada 
ALMI i a continuació cursà co-
merç i càlcul mercantil.
La infantesa va estar marcada 
per la Guerra Civil i per la repres-
sió política que va sofrir el seu 
pare en temps de la dictadura. 
Per ella no va ser fàcil veure que 
sovint el seu pare no hi era. A 
més, visqué experiències molt 
cruels com quan era insultada 
per les companyes de joc i d’es-
cola, influïdes per les famílies.
Quan tenia tretze anys, els seus 
pares van obrir un negoci famili-
ar. Va col·laborar-hi ajudant tot el 
que podia i les hores lliures que li 
quedaven les dedicava a estudiar.
Als divuit anys conegué el que 
serà el seu marit, Bartomeu 
Aragón. Es casaren l’1 de Maig 
del 1963. Ell treballava a Alema-
nya, a l’empresa BASF, i decidi-
ren marxar-hi tots dos. Al principi 
no fou fàcil, però aviat s’hi van 
adaptar i es marcaren reptes. 
A Frankenthal va néixer la seva 
primera filla i Teresa Rubio va 
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o treballar en una empresa de 

confecció d’alta costura. 
L’any 1970 tornen a Tarragona 
perquè l’empresa BASF s'hi tras-
llada i és quan neix la seva sego-
na filla i on viuran fins avui dia.
Al 1973 comença a exercir la 
professió d‘esteticista i no va tar-
dar en aconseguir èxits. Recorda 
aquesta etapa de la vida com a 
molt enriquidora. Sent molt pro-
fundament aquesta professió i 
es decideix a fundar l’Associació 
d’Esteticistes Tarraconense, amb 
l’ajut d’altres professionals. 
De fa 26 anys n’és la presidenta. 
També és membre de la Federació 
d’Estètica de Catalunya, de la qual 
té el càrrec de vicepresidenta. Des 
d’aleshores fins avui, s’ha encar-
regat d’organitzar vint-i-dos con-
gressos d’estètica a Tarragona.
Després de moltes visites al Depar-
tament d’Ensenyament de la Gene-
ralitat de Catalunya, aconsegueix 
que a Tarragona s’obri un grau mit-
jà i superior d’estètica i perruqueria 
homologats al centre Cal·lípolis de 
Tarragona i a Roquetes
Reflexionant i ocupant-se dels 
problemes dels autònoms, acon-
segueix que a la ciutat de Tarra-
gona s’obri una oficina d’atenció 
als treballadors que estan aco-
llits a aquest règim.
El  setembre del 2004 començà a 
exercir de regidora a l’Ajuntament 
de Tarragona per al PSC, a l’oposi-
ció, fins al setze de juny del 2007. 
Amb un grup d’amigues es pre-
senta a les eleccions de la Llar 
de Jubilats Pere Martell. Surten 
elegides i ella ocupa el càrrec de 
vicepresidenta. Dintre del ma-
teix local es crea l’Associació de 
Gent Gran Jubilats i Pensionistes 
Pere Martell, que té molt d’èxit 
i que en l’actualitat ja compta 
amb 1.073 socis.




