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01: MANIFEST CONTRA  
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

Durant l’any 2019, 51 dones 
han estat assassinades en tot 
l’Estat espanyol per la seva 
parella o exparella, 8 a 
Catalunya, i aquest any és 
especialment significatiu 
perquè s’han superat les 1.000 
dones assassinades des de 
l’any 2003, any en què es va 
començar el recompte oficial: 

són 1.026 les dones assassinades.
Cal recalcar que dins d’aquestes dades dels registres oficials 
de víctimes de violència de gènere, queden fora les dones 
assassinades que no tenien cap relació sentimental amb el seu 
agressor, com és el cas de Laura Luelmo, assassinada per un 
veí que la intimidava, o Diana Quer, assassinada per un home 
que no coneixia de res.
Altres víctimes que queden al marge de la violència de gènere 
són les dones que han patit agressió sexual, i a més els darrers 
temps s’han fet públiques diverses violències sexuals grupals 
que han patit noies molt joves en llocs públics, com és el cas 
més conegut de “la Manada”.
També s’exclou de víctimes de violència de gènere les 
dones que han patit violència vicària, és a dir, violència que 
s’exerceix sobre una tercera persona per ferir una dona, com és 
el cas de Ruth Ortiz, mare de dos nens menors assassinats pel 
seu pare, Jose Bretón.
Des de l’any 2017 existeix un Pacte d’Estat Contra la Violència 
de Gènere, aprovat pel Congrés dels Diputats per erradicar 
la violència masclista i ampliar el concepte de violència de 
gènere a totes les formes de violència contra les dones, però a 
la pràctica, han passat dos anys i el concepte de violència de 
gènere continua intacte. Malgrat el consens aconseguit entorn 
aquest Pacte d’Estat, la inacció dels governs va fer que quasi  
no es posés en marxa.Les violències masclistes, i especialment 

les violències sexuals, s’han situat al centre de les notícies, 
les xarxes socials i, fins i tot, de les festes majors dels nostres 
pobles i ciutats. Aquestes violències contra les dones, 
tradicionalment invisibilitzades, han sigut exposades 
públicament per les seves supervivents per denunciar un 
sistema patriarcal que ens oprimeix, ens silencia i ens mata. 
Les violències contra les dones persisteixen any rere any, en 
una societat patriarcal que es resisteix a perdre un statu quo 
que situa les dones en una posició de desigualtat. Tot i això, les 
dones hem trencat el silenci i no farem ni un pas enrere. Diuen 
que una societat té els nivells de violència que pot tolerar, i 
nosaltres hem dit prou. Ens hem alçat amb el crit  “jo sí que et 
crec” perquè no hi ha altra resposta possible enfront d’aquest 
greu atac contra els drets humans.
Per això hem treballat des de molts espais diferents: des 
dels moviments feministes, les associacions, les comissions 
de festes, les administracions públiques, i això també s’ha 
traslladat als carrers. Hem fet evident que una societat on les 
dones són agredides sexualment no garanteix els seus drets de 
ciutadania.
Encara avui es fa imprescindible seguir treballant 
conjuntament i coordinadament amb la implicació de totes 
les administracions, governs, partits democràtics i agents 
socials per a l’erradicació de totes les violències masclistes i la 
reparació de totes les supervivents.
Davant les violències masclistes: tolerància zero social i 
polítiques feministes transversals! Perquè sense drets no hi 
ha igualtat. Perquè sense igualtat no hi ha llibertat. Ni un pas 
enrere en els drets de les dones! Fets, no només paraules!
Des de la Regidoria d’Igualtat, no es vol acabar aquest 
manifest sense reconèixer la força, el coratge i la valentia de les 
dones, de les supervivents i de les que han estat assassinades, 
de les que han trencat el silenci i de les que lluiten dia a dia 
per fer-ho. Germanes, no esteu soles!

DES-
TA-
CAT!

02: PLAÇA DE NETEJADOR/A 
D’EDIFICIS I INSTAL·LACIONS 
MUNICIPALS
Per decret d’Alcaldia, el passat dia 12 de novembre es 
va ressoldre l’aprovació  de la convocatòria i les bases 
específiques del concurs per cobrir una plaça de netejador/a 
d’edificis i instal·lacions municipals 
amb contracte temporal. 
La informació de  
les bases ha estat publicada al 
web i als canals de xarxes socials 
de l’Ajuntament per tal que els 
interessats/des en puguin conèixer 
els detalls. El termini de presentació 
finalitza el 4 de desembre de 2019 a 
les 14 h. 
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Benvolgudes veïnes / benvolguts veïns,
Quan l’Alba em diu: “Francesc, 

necessito el teu escrit per al butlletí 
de desembre”, penso que ja ha arribat 
Nadal, i recordo la típica frase “Com 
passen els anys!”. Doncs és cert, els anys 
no passen, els anys volen! Sembla que 
fa quatre dies que vàrem estrenar nou 
consistori i ja han passat gairebé set 
mesos. En el nou consistori hi ha cares 

noves i d’altres que venim de mandats anteriors. Totes i tots, des 
dels nostres llocs de responsabilitat, uns des del govern i d’altres 
des de l’oposició, tenim com a fita vetllar per millorar el nostre 
poble i procurar un entorn sostenible i de qualitat per als nostres 
conciutadans. D’il·lusió no ens en falta a cap de nosaltres i des 
de les nostres respectives visions polítiques procurem treballar 
sempre amb el respecte i l’educació, valors que considerem 
essencials per a una bona convivència.

#HOLA!

PLE ORDINARI 
DIA 13 DE NOVEMBRE 
DE 2019
 
1) Per unanimitat, s’aproven les actes 
corresponents a les sessions plenàries 
celebrades els dies 18 de setembre, 16 
d’octubre i 21 d’octubre de 2019.

2) Aprovació del compte general de 
l’exercici de 2018: el compte general de 
l’exercici 2018 queda aprovat amb cinc vots 
a favor (Grup municipal Viure Vilobí-CP) i 
tres abstencions (Grups municipals Vilobí i 
República-ERC, SentVilobí+JuntsxCat  
i CUP-Vilobí del Penedès).
 

La senyora Suriol explica que s’hi ha 
abstingut perquè es tracta d’un exercici  
en el qual no hi havia ningú del seu grup. 

La senyora Vallès explica que la seva 
abstenció és deguda al fet que pensa que els 
pressupostos han de ser més participatius.

La senyora Freixedas no explica la seva 
abstenció.

3) Per unanimitat s’aprova la modificació 
de l’ordenança fiscal número 14:  preu 
públic per la prestació de serveis culturals  
i esportius, en el seu article 5, que        
queda redactat com segueix: 

Article 5. Quantia

1. La quantia dels preus públics regulats 
en aquesta Ordenança es determinen 
aplicant les següents tarifes:

ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL  

Per a infants de segon cicle d’educació 
infantil  i d’educació primària. 

Els imports s’abonaran fraccionats en 
quatre quotes, els mesos de novembre de 
2019 i de gener, març i maig de 2020. 

4) Per unanimitat s’acorda la 
congelació de les tarifes del servei de 
subministrament d’aigua.

5) La Moció dels grups municipals 
CUP-Vilobí del Penedès, SentVilobí-
JuntsxCat i Vilobí i República-ERC sobre 
la presentació del pressupost municipal 
de Vilobí del Penedès és refusada amb 
cinc vots en contra (Grup municipal 
Viure Vilobí-CP) i tres vots a favor (Grups 
municipals Vilobí i República-ERC, 
SentVilobí+JuntsxCat i CUP-Vilobí  
del Penedès).

El Grup municipal Viure Vilobí-CP explica 
que voten contra alguns punts concrets de la 
moció, perquè no es veuen reflectits en algunes 
de les coses que s’hi diuen, i que alguns punts 
es podrien haver consensuat. Diu que podrien 
haver treballat en línies comunes, però que 
tal com es presenta no hi ha altra opció que 
estimar o desestimar.

6) La Moció dels grups municipals CUP-
Vilobí del Penedès i SentVilobí-JuntsxCat 
a favor de la transparència informativa del 
butlletí municipal de Vilobí del Penedès 
és refusada amb cinc vots en contra (Grup 
municipal Viure Vilobí-CP), dos vots a favor 
(Grups municipals SentVilobí+JuntsxCat 
i CUP-Vilobí del Penedès) i una abstenció 
(Grup municipal Vilobí i República-ERC).

Llegeix l'acta sencera a:
https://seu-e.cat/ca/web/vilobidelpenedes/

#ACORDS 
DE PLE

CONCEPTE TARIFA EN €

90,00

150,00

1 activitat 1 dia  
a la setmana

1 activitat 2 dies  
a la setmana

En aquestes dates nadalenques, penso que és un bon 
moment per reflexionar sobre aquests valors de l’educació 
i el respecte, que hem d’intentar que impregnin la nostra 
vida quotidiana, tant en l’àmbit personal com en el laboral, 
i transmetre’ls a les nostres filles i fills. Es poden defensar 
opinions diferents sobre multitud d’assumptes, però sempre 
preservant aquells valors.

Aquesta és la reflexió que us proposo aquest Nadal, unes 
dates en què les famílies i els amics es retroben. Costa tan poc 
fer-nos la vida agradable els uns als altres! És senzill, només 
poseu en pràctica el respecte i l’educació, veureu com la 
recepta funciona!

En nom de tot el consistori i de les treballadores i 
treballadors de l’Ajuntament, Bon Nadal i millor any 2020!

Francesc Xavier Edo
Alcalde
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DIARI VISUAL
#MAGRADAVILOBI

01 Els infants de Vilobí ja poden gaudir del remodelat 
parc infantil de la plaça Cooperativa del barri de Bellver. 
Recordem que la proposta es va decidir mitjançant un 
procés participatiu en el qual van participar els alumnes 
de l’escola Llebeig. 

02 El mediàtic Xevi Verdaguer va ser a Vilobí el dia 6 de 
novembre i va parlar-nos sobre la importància i relació de 
la salut intestinal amb el nostre estat d’ànim. La xerrada 
va despertar l’interès d’unes 130 persones, vingudes del 
municipi i també de fora.

03 El passat 9 de novembre els diables Magnus petits 
van participar al quart correfoc infantil de Sant Martí. 
Una quinzena de diables van recórrer els carrers d’aquest 
municipi veí, il·luminant-lo amb les seves carretilles i 
dansant al ritme dels tabals. Aprofitem aquests escrit per 
informar-vos que si voleu formar part de la colla de diables  

02

04 05

03

podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per correu 
electrònic magnafoc.vilobi@yahoo.es o per whatApp al 
664746319. Diables Magnus

04 El passat 15 de novembre es va celebrar el sopar amb 
motiu del 50è aniversari de l’escola Llebeig. Hi van assistir 
unes tres-centes persones, exalumnes o persones vinculades 
al centre. Una vetllada de records, nostàlgia i il·lusió.

05 El dia 16 de novembre vint joves de Vilobí, juntament 
amb d'altres de diferents municipis de la comarca, van anar 
a Port Aventura. Aquest tipus de sortides es pensen amb 
l’objectiu que els joves puguin relacionar-se entre ells, 
conèixer-se i compartir una experiència diferent. El fet que 
l’organització s’assumeixi entre els diferents pobles permet 
reduir les despeses de transport, i això fa possible que els 
joves que hi participin només hagin de pagar l'entrada al 
parc, cosa que la fa més accessible a tothom.

01
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08

09 10

06 07

06 Vilobí va ser el punt d’arribada de la primera 
edició de la Mitja Jove de l’Espirall, celebrada el 17 de 
novembre. A la cursa hi van participar uns cent joves, 
dos de Vilobí, i va implicar trenta voluntaris del municipi, 
que es van encarregar de donar l’esmorzar als corredors, 
de l’avituallament i de gestionar l’arribada, el servei de 
guarda-roba i la recollida dels xips. L’Ajuntament de Vilobí 
també hi va col·laborar assumint el cost de l’esmorzar dels 
participants en la cursa. 

07 El 21 de novembre veïns i veïnes del municipi van 
participar a la primera caminada del Cicle de Marxa Nòrdica 
impulsat per la Diputació de Barcelona. Va tenir lloc a Sant 
Celoni i va comptar amb una trentena de persones, un èxit 
de participació! 

08 Diumenge 24 de novembre es va fer una sessió 
d’anellament d’ocells al Parc dels Talls oberta al públic. 
De les vuit del matí fins a la una del migdia, els assistents 
van poder observar i aprendre moltes coses dels diferents 
ocells que viuen en aquest entorn. La jornada va ser dirigida 
per l’ornitòleg Marc Illa, que estudia el comportament 
d’aquests animals durant tot l’any per conèixer les aus 
que hi habiten, les migratòries que hi fan parada, les que 
s'hi reprodueixen i les que hi hivernen. Durant aquest any 

s’han detectat un total de 71 espècies, 41 de les quals 
s’han detectat com a reproductores al parc. La situació 
geogràfica de l’espai, enmig d’una gran àrea agrícola, fa 
que sigui un espai singular i que atregui molta diversitat 
d’espècies. Això remarca la importància d’aquest espai per 
a la reproducció, la hivernada i com a lloc d’aturada en la 
migració de diverses espècies. La llista de totes les espècies 
detectades a l’espai ja arriba a 145 espècies d’ocells. 

09 El joc heurístic és un tipus d’activitat que es centra en 
els infants d’un a dos anys. L’acció exploratòria de l’infant 
en aquesta edat se centra en el moviment de les mans, 
ja que és capaç de col·locar dos o més objectes junts, 
trobar múltiples combinacions amb resultats diferents i 
impressionar-se per les descobertes que fa. Llar d’infants 
Els Ocellets. 

10 L’Associació Playback’s Vilobí ha posat a la venda par-
ticipacions de la loteria de la Grossa de Cap d’Any. Així po-
deu col·laborar amb l’entitat. Diuen que aquest any quasi 
segur que tocarà, ja que els números han estat passats 
per damunt la túnica de sant Fèlix. Afanyeu-vos perquè 
queden pocs dies per comprar-ne. On es poden comprar? 
A qualsevol de nosaltres o al bar de Vilobí. Associació de 
Playback’s Vilobí. 
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VILOBÍ I REPÚBLICA 
- ERC 
Vilobí del Penedès és, juntament 

amb l’Arboç i el Vendrell, un dels pobles 
del Penedès que a hores d’ara es neguen a 
demanar a la Generalitat la suspensió del pla de 
desenvolupament del polígon industrial de Sant 
Marçal-Cal Vies. El govern va tenir l’oportunitat 
de fer-ho a través de la moció que el grup 
municipal Vilobí i República-ERC va presentar  
al ple al setembre. El nou polígon afecta els termes  
de Castellet i la Gornal, l’Arboç i Castellví  

de la Marca. Al Vendrell i l’Arboç, el PSC ha fet 
servir el vot de qualitat de l’alcalde per rebutjar la 
moció. A Castellví de la Marca, municipi afectat 
pel projecte, la moció es va aprovar per demanar 
que s’aturi el projecte fins a la redacció del pla 
territorial de la vegueria. També s’ha aprovat a 
Gelida, Sant Cugat, Olesa, Vilafranca del Penedès, 
Pacs, Font-rubí, Sant Llorenç d’Hortons, els 
Monjos, Mediona, el Pla, Sant Quintí, Torrelavit, 
Banyeres, Subirats, Bellvei, Santa Oliva, Llorenç 
del Penedès, Sant Jaume dels Domenys i 
Puigdàlber. I al Consell Comarcal de l’Alt Penedès 
(PSC + JxCAT).  

A Vilobí, en canvi, la majoria del govern (PSC) 

i l’abstenció de Sent Vilobí–JxCAT van ser 
suficients per rebutjar una moció que defensa una 
política territorial coherent amb les necessitats del 
Penedès, i rebutja maneres de fer del passat. 
El  govern de Vilobí va al·legar que la 
requalificació dels terrenys ja estava feta i que 
Vilobí no es vol posar amb el que fan en altres 
pobles. Una actitud de mirada curta, pròpia dels 
que no van més enllà dels límits municipals, una 
actitud que no només no beneficia Vilobí, sinó no 
fa res per consolidar la futura vegueria. Alcalde, 
provi d’alçar la mirada.  
 
És un exercici molt sa. Les seves cervicals li 
agrairan, i el poble, també.

VIURE VILOBÍ
 

El passat 15 de novembre l’escola 
Llebeig va celebrar els seus 50 anys amb una gran 
afluència d’exalumnes i alguns dels mestres que 
durant aquests anys han deixat la seva petjada. Fet 
que demostra que els/les mestres i les diferents 
AMPA han fet molt bé la seva feina durant aquests 
anys. L’escola Llebeig de Vilobí durant molts 
anys ha estat una escola referent en la nostra 
comarca, amb una metodologia avançada que 
sempre va tenir el suport dels equips de govern 
municipals, fossin del color que fossin, amb els 
seus regidors d’Educació implicats en els Consells 
Escolars, o en altres mancances que hi havia a les 

infraestructures. Per exemple, a principis dels anys 
vuitanta l’escola ja disposava d’un gimnàs per no 
passar fred a l’hivern per fer activitats físiques i 
psicomotrius. També en aquests anys van poder 
disposar d’una aula d’informàtica i un professor 
pagat íntegrament des de l’AMPA. Coses gens 
habituals en escoles semblants a la nostra. Tampoc 
era massa corrent que nens d’escoles com la nostra 
poguessin accedir, juntament amb els de Font-Rubí 
—amb els quals durant un temps vam compartir 
activitats en una ZER—,  al programa “Escuelas 
Viajeras” per compartir experiències amb altres 
escoles de l’Estat espanyol.

Va ser aquesta iniciativa i el fet d’anar tots 
a una, entre els equips de mestres, els pares i 

el suport dels diferents equips municipals, el 
que va fer que una escola que estava a punt de 
desaparèixer l’any 1979 acabés sent un referent. 
Amb compromís de tres mestres —una d’elles 
ja no està entre nosaltres— que malgrat les 
mancances i dificultats començarien un projecte 
pedagògic que comportaria mantenir-se a l’escola 
de Vilobí un mínim d’anys, i així van aconseguir 
la implicació dels pares i de l’equip municipal. 
És per aquest motiu que volem agrair la feina feta 
fins ara i animar les generacions presents i futures 
a continuar-fent de l’escola Llebeig un referent i a 
no perdre de vista d’on venim i reconèixer l’esforç 
de tants anys. Creiem que potser la celebració dels 
cinquanta anys hauria pogut ser una bona ocasió 
per fer-ho.  

SENTVILOBÍ + 
JUNTSXCAT

 
              SENTVILOBÍ+JuntsxCat, en el 

Ple ordinari celebrat el passat 13 de novembre, va 
presentar una moció conjunta per a la presentació 
del pressupost municipal. En la comissió de 
comptes, duta a terme al setembre, el nostre grup 
ja es va abstenir al·legant que els pressupostos 
han de ser participatius. És per això que la moció 
presentada en aquest ple és la reiteració que es vol 
un pressupost participatiu però no només de tots 
els grups de l’Ajuntament, sinó del poble.  

On es prioritzin, i la gent ho pugui valorar, les 
accions urgents davant de les que no ho són tant. 

En l’apartat de Precs i preguntes hem reiterat 
la nostra preocupació, que ja és una pregunta 
recurrent a cada Ple des de fa anys, de la neteja de 
les rases i torrents del poble. 
No entenem que l’equip de govern no sigui 
sensible amb una rasa que desemboca a l’escola i 
al consultori, i que acumularia l’aigua procedent de 
les pendents de la zona dels pèlags per un costat i 
la de Bellver per l’altre. Tots tenim la imatge recent 
dels fets que han ocorregut en alguns municipis de  

 
Catalunya després d’una pluja forta. No entenem 
que es permeti que aquesta rasa estigui, en alguns 
trams, a més del 80% de sediments. 

En un ple ordinari, l’últim punt és el de Precs i 
preguntes, en què SENTVILOBÍ+JuntsxCat pot 
preguntar o demanar que es tinguin en compte 
algunes queixes o propostes. És per això que si 
teniu alguna preocupació, queixa o proposta per 
millorar el dia a dia de Vilobí us podeu dirigir 
a qualsevol de nosaltres o enviar un correu a 
sentvilobi@gmail.com.

CUP - ALTERNATIVA 
PER VILOBÍ

 
Benvolguts veïns de Vilobí,

  Un cop més s’acosta el fred, i amb aquest, 
els bolets i les festes de Nadal. A Vilobí s’han 
avançat una mica, ja que tot just a finals d’octubre 
va aparèixer un bolet i dels grossos —segurament 
tòxic— a tocar de la piscina. L’heu vist? Alt, 
robust, estrident, de moment sense barret..., però 
se’l preveu el més gros de la contornada. Sembla 

que donarà vida a part del poble, però també 
incompetència estètica amb l’entorn, cap tipus de 
respecte per la coherència arquitectònica del poble 
i —sobretot— una font d’insostenibilitat  
energètica previsible.  

En el darrer ple, Viure Vilobí també va 
tombar una altra moció —presentada per la CUP, 
SentVilobí+JuntsxCat i Vilobí i República— 
per uns pressupostos participatius i presentats 
puntualment i de manera oberta al poble. Us 
n’informarem en el proper butlletí, per motius 
obvis.

Moltes gràcies a tots els que feu possible que 
el poble sigui viu i participatiu i que des de les 
entitats fomenteu la participació i l’activitat 
cultural. Esperem que puguem créixer en aquest 
sentit! 

Aprofitem per desitjar-vos molt bon Nadal i 
entrada al 2020, i desitgem a tots els exiliats i 
empresonats polítics que sigui l’últim Nadal que 
passin lluny de les persones estimades.

 
Podeu fer-nos arribar les vostres propostes i 
comentaris a vilobidelpenedes@cup.cat
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PERSO
N

ES.
PERSO

N
ES.

Agraïment per part de l’escola Llebeig

Des de l’escola Llebeig vull agrair a tota la gent que va fer possible aquesta cele-
bració i a tots els assistents que vau voler compartir una estoneta de la vostra vida per 
rememorar i reviure les experiències que van tenir lloc a l’escola en algun moment 
de la seva història; així com també les que tenen lloc actualment. Considero que es 
va assolir amb escreix aquest objectiu, que era el principal de la retrobada, i em sento 
especialment content perquè 282 persones acabéssim taral·lejant la cançó de l’escola 
que fa vint anys vaig compondre per al 30è aniversari. Aquest instant va ser molt 
màgic i el guardaré al cor tota la vida. Una abraçada a tots!!!

Per cert, si teniu fotos que voleu compartir o escrits que voleu que estiguin presents al 
llibre, encara ho podeu enviar al correu següent: llebeig50anys@gmail.com

Toni León Hidalgo       
Director de l'Escola Llebeig

GRÀCIES,
gràcies i gràcies!
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#PROPOSTES!

18/12. T’APUNTES AL 
CLUB DE LECTURA  
DE VILOBÍ?
El proper 18 de desembre a les  
21 h a Cal Boter, es farà una reunió 
informativa organitzada per la 
Regidoria de Cultura, amb l’objectiu 
d’impulsar la creació d’un Club  
de Lectura. Vine a la reunió  
i informa-te’n!

17/12 TORNEN ELS 
DIES MÉS MÀGICS  
DE L’ANY!
El proper 17 de desembre a les 17.30 h, 
el patge reial visitarà Vilobí per reco-
llir totes les cartes dels nens i nenes 
del municipi. Amb motiu d’aquesta 
cita, la Comissió de Festes ha organit-
zat el contacontes Explica’m un Nadal i 
un berenar de coca i xocolata! 

D’altra banda, el dia 5 de gener al 
vespre tindrà lloc la Cavalcada de 
Reis, que seguirà amb el lliurament 
casa per casa dels regals. Per a més 
informació, podeu contactar amb 
l’Ajuntament via telefònica o a través 
del correu vilobi@diba.cat. 

18/12 TALLER 
DE GALETES 
NADALENQUES
Aprèn a fer galetes per acompanyar 
els àpats d’aquest Nadal amb l’Àstrid 
Barqué. El taller, adreçat al públic 
familiar, es farà el 18 de desembre 
a les 17.30 h. Les inscripcions s’han 
de fer a l’Ajuntament fins dos dies 
abans de l’esdeveniment. El preu per  
participar-hi és de 5 €. 

12/12. DECORA LA 
PORTA DE CASA TEVA! 
El dijous 12 de desembre a les 
18.00 h a Cal Boter es farà un 
taller de decoració nadalenca amb 
QuitiQuilma. La sessió és de dues 
hores i el preu per participar-hi és de 
10 € (inclou material i refrigeri). Vine a 
crear una corona per decorar la porta 
de casa teva aquest Nadal!

19/01. VOLS SER 
VOLUNTARI DEL 
8È DUATLÓ DE 
MUNTANYA DELS 
PÈLAGS?  
El 19 de gener del 2020 es celebrarà el 
8è Duatló de muntanya dels Pèlags. 
Cada any els corredors valoren molt 
positivament la cursa i en la majoria 
dels comentaris en destaquen la 
gran quantitat de voluntaris que hi 
ha durant tot el recorregut, i perquè 
això segueixi sent possible necessitem 
la vostra col·laboració. Si vols ser 
voluntari, envia un correu electrònic a 
muelars@diba.cat o un WhatsApp  
al 664746319. 

BALLA 
AMB L’ABS!

01/12, amb CAFÈ TRIO 
a les 19.30 h al Centre Cívic
08/12,  amb MEDITERRÀNIA 
a les 19.30 h al Centre Cívic
15/12, amb ALEA a les 19.30 h 
al Centre Cívic
26/12, amb DOLCE VITA 
a les 19.30 h al Centre Cívic
29/12, amb BANDA SONORA 
a les 19.30 h al Centre Cívic

SABIES QUE...?
Vilobí se situa en una taxa 
d'entre el 50% i el 55% de 
reciclatge, un dels percentatges 
més elevats de la comarca i per 
sobre de l'objectiu europeu. 
No obstant, no ens podem 
conformar, hem de seguir 
treballant per generar el mínim 
de residus i recuperar-los de la 
millor manera. Ens ajudes a fer-
ho possible? Moltes gràcies! 

BIBLIOBÚS A VILOBÍ! 
El Bibliobús Montau serà a Vilobí els 
dies 5 i 19 de desembre de les 16 a les 
19 h. 


