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• Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió corresponent al Ple
ordinari del dia 11 de novembre de 2020.
• Amb cinc vots a favor (grup municipal Viure Vilobí-CP) i
quatre en contra (grups municipals Vilobí i República-ERC,
SentVilobí+JuntsxCat i CUP-Vilobí), s’aprova el pressupost
municipal per a l’any 2021. El resum és el següent:
•

ESTAT DE LES DESPESES
CAPÍTOL

Import (€)

1. DESPESES DE PERSONAL

623.750,00

2. DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

732.490,00

3. DESPESES FINANCERES

1.000,00

4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

0,00

6. INVERSIONS REALS

473.105,00

7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

11.200,00

8. ACTIUS FINANCERS

0,00

9. PASSIUS FINANCERS

•
•

6.500,00
1.870.245,00

Total

•
•

ESTAT DELS INGRESSOS
CAPÍTOL

Import (€)

1. IMPOSTOS DIRECTES

662.800,00

2. IMPOSTOS INDIRECTES

33.000,00

3. TAXES I ALTRES INGRESSOS

339.245,00

4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

426.600,00

5. INGRESSOS PATRIMONIALS

17.000,00

6. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

0,00

7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

328.660,00

8. ACTIUS FINANCERS
Total

•

22.200,00

5. FONS DE CONTINGÈNCIA PRESSUPOSTÀRIA

9. PASSIUS FINANCERS

•

•
•
0,00

62.940,00
1.870.245,00

• Per unanimitat, s’aprova una moció presentada pel grup
municipal Vilobí i República-ERC per a l’aprovació d’un
reglament de drets i usos lingüístic a l’Ajuntament de Vilobí del
Penedès. Atès que ja n’existeix un, s’acorda també per unanimitat
revisar-lo i posar-lo al dia.
• Per unanimitat, el Ple es dona per assabentat de la renúncia al
càrrec de regidora de la senyora Ramona Suriol Saumell.

•
•

•
•

El col·legi electoral de Vilobí del Penedès s'instal·larà al
Local Jaume Via.
Durant tota la jornada electoral, el recinte no podrà
ser utilitzat per cap persona ni activitat aliena al procés
electoral.
Les portes d’accés i la de sortida són independents i seran
les que comuniquen directament amb la plaça de la Vila,
aquestes seran les úniques vies d’entrada i sortida dels
electors al recinte.
És obligat l’ús correcte de mascareta dins del recinte en tot
moment.
Els electors s’hauran de rentar les mans amb els productes
disposats a l’entrada del recinte abans de tocar les
paperetes o altre material i dirigir-se a la taula de votació.
Es recomana que cada elector porti preparada de casa la
seva butlleta electoral.
Cada nou elector entrarà al recinte sol (o acompanyat pel
seu cuidador si és una persona dependent) quan l’elector
anterior hagi finalitzat la votació i abandonat el recinte.
Si hi ha cua d’espera per votar, aquesta es farà fora del
recinte. Les persones vulnerables tindran prioritat en el
torn de votació. No es permet romandre a dins del recinte
més temps de l’estrictament necessari per votar i s’ha de
seguir el circuit indicat d’entrada i sortida.
La mesa electoral permetrà una distància de separació
d’1,5 metres entre els membres de la mesa.
El local estarà permanentment ventilat durant tota la
jornada electoral.
Als membres de la mesa electoral i autoritzats se’ls
prendrà la temperatura abans d’iniciar la votació i durant
la jornada.
Els votants infectats, en quarantena i/o potencialment
infecciosos podran exercir el seu dret de vot de 19 h a
20 h. Els membres de la mesa, durant aquest període,
utilitzaran EPI integrals d’alta seguretat.
Es recomana que les persones de risc votin preferentment
en la franja de 09.00. h a 12.00 h.
Els lavabos del local (camerinos) seran d’ús exclusiu per
als membres de la mesa i personal autoritzat durant la
jornada electoral.
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LA FIBRA ÒPTICA
ARRIBA A VILOBÍ
DEL PENEDÈS

Aquest 2020 la fibra òptica ha arribat
a Vilobí del Penedès de la mà de
l’empresa penedesenca Xarxes de
Telecomunicacions Alternatives, XTA.
El 90% dels veïns i veïnes de Vilobí del
Penedès ja poden accedir a la navegació
d’alta velocitat a través del desplegament
de fibra òptica que ha realitzat l’empresa
XTA al municipi.
Per donar cobertura als vilobinencs i
vilobinenques, XTA ha estès més de
16.000 metres de cable de fibra òptica
per tot el poble. Amb aquesta actuació,
unes quatre-centes famílies ja poden
contractar fibra òptica.
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TENS UN GOS I
TAMBÉ VEÏNS ;)
Des de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament, tornem a fer una
crida al civisme a tots aquells veïns i
veïnes que tinguin gossos per tal que
en recullin els excrements. Mantenir el
poble net és cosa de tots i comença pels
petits gests de cadascú. Ara més que
mai ens agrada sortir a passejar i gaudir
de l’entorn, procurem que el camí sigui
agradable per a tots! Recorda que el gos
és teu, però el poble és de tots! ;)

NOVA TARGETA PER
A LA BONIFICACIÓ
DE LA TAXA
D'ESCOMBRARIES

Fa uns dies vau rebre a les bústies de les
vostres cases la nova targeta que cal emplenar per poder optar a la bonificació
de la taxa d’escombraries.
Tan sols heu d’identificar-vos amb
l’adreça del vostre habitatge o el nom
i, quan aneu a la deixalleria, us la
segellaran en funció dels criteris de
l’ordenança municipal.

XTA és una empresa penedesenca
ubicada a la Granada, que va néixer
l’any 2012 amb la voluntat de fer arribar
la fibra òptica a tots els pobles del
Penedès, sobretot als nuclis i barris més
aïllats on altres operadors no arriben.
Actualment, XTA té més de deu mil
clients, que confien en una empresa de
la comarca i amb les telecomunicacions
de proximitat. A més de la fibra òptica,
també ofereix serveis de telefonia mòbil
i fixa.
Si encara no gaudiu de la fibra òptica de
XTA, podeu posar-vos-hi en contacte al
93 897 52 00 o a info@xta.cat. També se’n
poden consultar els serveis al web www.
xta.cat.

CADA QUAN ES
RECULLEN LES
ESCOMBRARIES
A VILOBÍ?

Vidre, un cop al mes
Paper i plàstic, cada 15 dies
(dimecres i dijous)
Rebuig i orgànic, 3 cops / setmana

VILOBÍ, EL TEU POBLE / MUNICIPAL
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#MAGRADAVILOBI
L’HIVERN ARRIBA A L’ESCOLA
BRESSOL… EN FORMA DE
RACONS!
Hi tenim guants, gorres, bufandes,
ampolles sensorials, animals polars
i neu!

ADQUISICIÓ DE LLIBRES EN
CATALÀ PER A L’ESCOLA
LLEBEIG I LA LLAR D’INFANTS
ELS OCELLETS

En el marc del fons de
prestació “Suport a
l’adquisició de llibres en
català per a petits municipis”,
la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona ha
aprovat la concessió de 1.018
€ al nostre municipi.
Aquest ajut l’hem destinat
íntegrament a la compra de
llibres en català per l’Escola
Llebeig i la llar d’infants Els
Ocellets, els quals ja estan a
la seva disposició i els nens i
nenes de Vilobí poden gaudir
de la lectura.

ABANS I DESPRÉS!

GENER 2021

CORONAVIRUS MORE PRESENT THAN EVER !!!
No, el text no està escrit en anglès... però potser aquest
títol ajuda a copsar l’atenció dels lectors, i això sempre
és d’agrair.
Durant el primer trimestre d’aquest curs 20-21 és de
destacar que L’escola Llebeig no va tenir cap grup
confinat. Hem estat molt disciplinats a l'hora de seguir
les instruccions recollides en el nostre Pla d’Organització
de Centre i aquestes han permès un bon funcionament
donades les circumstàncies. En general, s’ha trobat un
equilibri entre la restricció i la prevenció passant pel
sedàs del sentit comú.
Ara bé, l’escola no és un espai aïllat, ans al contrari. És
un lloc de confluència de moltes persones en què tots
estem implicats en la preservació i contribuir a crear un
entorn segur.
La tercera onada està deixant rècords de contagis al
Penedès i, aquesta vegada, el virus torna a ensenyar
els ullals al poble de Vilobí. El Llebeig no ha escapat
d’aquesta amenaça i divendres 22 de gener tres grups
de l’escola realitzaven un prova PCR per descartar més
positius. També ens hi sumàvem el personal del centre
i de la llar Els Ocellets fent-nos una automostra per
detectar possibles asimptomàtics.
Gràcies a l’oferiment del Daniel Díaz, pare de l’escola
amb formació sanitària, aquestes automostres van ser
realitzades, en la majoria de casos, per ell i l’equip mòbil
que va venir, cosa que garanteix una presa de manera
correcta de les mostres.
Els resultats són molt favorables i, de mica en mica, estem
recuperant la normalitat. Pel que tenim constància, els
infants estan superant el virus de manera asimptomàtica,
cosa que ens fa molt contents. Esperem també que els
seus familiars estiguin transitant el contagi amb cap o
pocs símptomes.
A final de gener hi ha hagut dos grups confinats a la
Comunitat de Petits i un a la Comunitat de Grans.
Cal tenir en compte que el treball habitual a classe,
amb interacció entre alumnes i docents, és difícilment
substituïble per un treball equivalent a casa.
A les famílies de l’alumnat més petit se’ls ha enviat
unes orientacions amb activitats perquè els infants
puguin fer. Sempre respectant les necessitats de
descans, el temps de lleure i la convivència familiar: els
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jocs de taula, la construcció d’objectes amb materials
diversos, col·laborar en les tasques de la llar, realitzar
jocs proposats a l’Edu365, escoltar contes i que puguin
explicar-los serien algunes d’aquestes activitats.
L’alumnat de 5è A ha fet ús de Google Classroom per
anar penjant i compartint algunes tasques setmanals
(teixit d’aula, lectura i escriptura, anglès, matemàtiques,
ed. física... ) de manera que poguessin anar treballant
autònomament des de casa en l’horari que més els
convingués.
Considerem cabdal, en qualsevol nivell, que els nens
i nenes no perdin el contacte entre ells. Per això,
s’organitzen videoconferències perquè els infants
puguin veure’s i explicar-se coses. La socialització ha de
continuar encara que sigui a distància.
En el cas dels més grans, aquestes videoconferències
també tenen l’objectiu d’acompanyar-los en els seu
aprenentatge i els serveix per poder comentar dubtes
i dificultats. Se'n van preveure tres durant tota la
quarantena.
I això ha estat un petit cop d’ull de la realitat que estem
vivint les escoles. Aquesta vegada explicat en primera
persona. Escoles segures sí, però amb l’ajuda de tots.
Toni León Hidalgo
Director de l'escola Llebeig

VILOBÍ, EL TEU POBLE / GRUPS POLÍTICS
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GRUPS
POLÍTICS
VIURE VILOBÍ

VILOBÍ I REPÚBLICA

SOBRE LA POSICIÓ DE L'OPOSICIÓ...

GRÀCIES!

Aviat farà dos anys de les darreres eleccions municipals i els nostres
companys de consistori a l’oposició segueixen amb la mateixa
dinàmica que van utilitzar en la campanya electoral. Es passen els plens
municipals demanant transparència, informació, participació, però
ells no practiquen allò que demanen. Com a mostra: no consensuen
amb anterioritat a la seva presentació les mocions que porten al ple.
Quan es fan reunions per explicar-los algun tema, com va ser el cas del
pressupost per a 2021 i se’ls lliura la documentació amb prou antelació
com perquè puguin repassar-la i fer aportacions, no en fan cap ni
una, i esperen que arribi el ple per dir que no han tingut temps, que
no hi ha transparència, i un llarg etcètera de greuges, però ni una sola
aportació, ni un sol suggeriment. Fer oposició no és això, fer oposició
és fiscalitzar la tasca del govern i també aportar alternatives. Fer
oposició no és passar-se el punt de precs i preguntes dient “un veí m’ha
dit això o allò”, si t’han dit alguna cosa que s’ha d’arreglar, no esperis
dos mesos a què hagi el ple ordinari, despenja el telèfon i digues-ho, ja
sigui al personal municipal o al regidor responsable directament. Això
és col·laborar i fer poble. Però està clar que això no deu donar rèdits
electoralment, o almenys això és el que es pensen. Per això els plens,
en lloc de ser un lloc de debat i discussió àgil, s’han convertit per obra
i gràcia d’alguns regidors i regidores de l’oposició en una exposició de
monòlegs tediosos. Curiosament, això s’ha accentuat des que els plens
es retransmeten en directe. Dona la impressió que més que interessarlos els problemes que atenyen el poble, els interessa tenir quota de
pantalla. En aquests monòlegs acostumen a carregar-se tot allò que fa
l’equip de govern, sense donar alternatives. Evidentment, els nostres
companys i companyes de l’equip de govern no ho fan tot bé i seria
d’agrair una oposició constructiva que busqués el diàleg i oferís el seu
parer, aportés solucions. Però potser pequem d’il·lusos, perquè aquesta
dinàmica que s’ha instal·lat en els regidors i regidores de l’oposició
és la mateixa que van emprar durant la campanya electoral a les
municipals, només tenien un objectiu comú: fer caure l’equip de govern
de Viure Vilobí. Era, i és, el tots contra un. Per això potser quan se’ls
demana en els plens quina seria la seva actitud davant determinades
situacions, la resposta és: el dia que nosaltres governem ja farem el que
haguem de fer. Vilobí té coses a solucionar avui i ara, i si es vol ajudar
no s’ha d’esperar a veure si governarem o no. Des del nostre grup,
donem tot el recolzament als nostres companys i companyes en l’equip
de govern municipal i els encoratgem a continuar buscant el consens i
la col·laboració amb la resta de grups, a què continuïn fent pedagogia.
No descartem que l’oposició, un dia o altre, canviï d’estratègia i vulgui
ser part de la solució i no del problema.

Gràcies a totes les persones que formen part de la llista ViR, pel seu
coratge, compromís i feina feta, ja que en tan sols dos mesos vàrem
aconseguir la confiança de 154 persones, que ens permeten ser la
segona força municipalista a Vilobí.
Gràcies també a les famílies de tots els que componem aquesta llista pel
suport i la camaraderia viscuda en tot moment.
Gràcies a tots els que formem el consistori: oposició i govern, també a
totes les persones que treballen al servei al poble.
Tinc ben gravat el que vàrem viure i veure l’1 d’octubre del 2017 i va
ser a partir d’aquí que, guiant-me des del cor, em vaig predisposar a
experimentar un cop més la responsabilitat de vetllar per la llibertat, la
justícia, la cultura i la llengua del meu petit país que tant estimo.
Això em va portar a involucrar-me en el projecte cultural de l’Ateneu
de Vilobí així com també en la formació política de ViR.
A dia d’avui, la realitat distòpica que estem vivint des de fa gairebé un
any m’ha permès reflexionar abastament, i arribar a la conclusió que
no vull col·laborar ni política ni socialment des de qualsevol àmbit en
la repressió i la pèrdua de llibertats que aquesta pandèmia de por està
generant.
Per mi no és més que un gran experiment social (Un món feliç, d’Aldous
Huxley; 1984, de George Orwell), generat arreu, preparat des de fa
dècades, per manipular, degradar i menystenir la capacitat humana.
Ara ja no és temps de salvar pàtries, ni de religions, ni de polítiques,
ni és temps de cedir la responsabilitat als altres; ara ja no és temps
de mentides (els mitjans al servei del poder econòmic i la repressió),
aquestes ja no són necessàries. És temps de posar en valor el que som,
éssers eterns, perfectes i immutables vivint dins d’un cos físic; és, per
tant, el temps de la responsabilitat, de la impecabilitat i de la coherència:
posant en acció el que pensem i sentim.
Estem en el temps de crear un món just i solidari, des de la llibertat, de
cadascun de nosaltres. “Sigues allò que vols veure al món” (Gandhi).
Atentament,
Ramona Suriol
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SENTVILOBÍ+JuntsxCat
ESTER VALLÈS, A LES LLISTES DE JUNTS AL PARLAMENT DE
CATALUNYA
La cap de llista de SENTVILOBÍ+JuntsxCat, Ester Vallès, ha estat votada i
escollida per ser la candidata número 22 a les llistes de Junts al Parlament de
Catalunya per a les pròximes eleccions del 14 de febrer.
De part de tots els membres del partit, volem felicitar la nostra cap de llista per
tan bons resultats.
Junts és un nou partit polític impulsat per Carles Puigdemont i encapçalat per
Laura Borràs com a candidata a presidir la Generalitat.
Comarcalment s'ha votat una executiva de l'Alt Penedès formada per 27
persones de diferents poblacions de la comarca, entre les quals ens representen
membres del nostre partit, l’Ester Vallès i Sarai Segura.

Foto: Julio Díaz

7

CUP ALTERNATIVA PER VILOBÍ
PRESSUPOSTOS UNILATERALS
El passat 13 de gener es va aprovar el pressupost municipal 2021. Com és
costum, va ser únicament amb els 5 vots favorables del partit de govern
ViureVilobí-CP (PSC). La resta de grups polítics hi vam votar en contra. No hi
va haver cap abstenció, tots en contra… Novament ens trobem amb la mateixa
situació de cada any (i de la majoria de votacions que passen per ple), on la
majoria absoluta de l’equip de govern és aprofitada per no escoltar ni tenir en
compte l’opinió de la resta de partits.
Com cada any els pressupostos es presenten tard, fora del termini establert (en
un Ajuntament seriós s’haurien votat al novembre!), i no s’expliquen ni se’n fa
partícip a la ciutadania. Això sí, enguany hem fet un petitíssim pas endavant
i l’equip de govern ens va reunir als grups de l’oposició per explicar-nos els
pressupostos abans de votar-los. Unes explicacions escasses i dedicades
únicament a números i no a projectes. Només es va explicar l’import total de les
partides pressupostades però en cap cas es va donar més informació sobre els
projectes, especialment del “parc central” (230.000 €), la reforma de la piscina
(22.200 €), millores del pati de l’escola Llebeig (11.000 €), el parc infantil de
la plaça Chiusanico (9.000 €). Com es pot pressupostar un projecte sense saber
què s’hi durà a terme? O és que l’equip de govern ja ho sap i no ens ho vol
explicar?
Com sempre diem, cal un canvi de model en l’elaboració del pressupost
municipal, del qual tothom depèn. Exigim participació ciutadana, de les entitats
i de la resta dels partits polítics en la seva confecció. Ho trobem essencial i
necessari perquè, al cap i a la fi, l’Ajuntament és tothom i no només l’equip
de govern. De què serveix destinar una partida pressupostària de 10.000 € a
“participació ciutadana” sense saber a què ni per què ho destinem? La sensació
és que l’equip de govern fa les coses per cobrir expedient, per “quedar bé”
i no pas per convicció. No ens demanen opinió, no hi ha actitud de treball
en equip i menys encara voluntat d’unir esforços. Evidentment nosaltres
ens desmarquem completament d’aquests pressupostos perquè considerem
que són un pegat rere un altre: no hi ha un projecte municipal sinó una sèrie
d’obres d’infraestructura sense lligam les unes amb les altres (i de vegades ni
amb elles mateixes); no es fomenta l’activitat social per mitjà de les entitats,
que tenen congelada la seva ridícula partida pressupostària des de fa molts
anys; no hi ha voluntat real d’afavorir la ciutadania en el seu dia a dia, ja sigui
amb subvencions municipals, descomptes en taxes, contractació d’autònoms
(promès per l’equip de govern)…
Com sempre, podeu fer-nos arribar les vostres propostes i comentaris a
vilobidelpenedes@cup.cat

PROPOSTES
26/02. SORTIDA AL
TEATRE

El proper 26 de febrer ens en anem al
teatre a veure 53 diumenges. El preu de
l'entrada i el transport és de 32 €. Per a
inscriure't, pots trucar a l'ajuntament.
Les places són limitades!

19/02 A LES 18.30 H
XERRADA SOBRE
ALIMENTACIÓ DELS 0-3
ANYS

A través de Zoom i gratuïta. Aquesta
és una activitat adreçada a mares i
pares de l'escola bressol Els Ocellets
de Vilobí i s'emmarca dins el
programa de promoció de la salut que
organitza l'Ajuntament de Vilobí.

17/02 I 24/02 DE LES
18 A LES 20 H
TALLER "FAMÍLIES I
PANTALLES, COM S'HA
D'ACTUAR?"
Taller en línia dinàmic adreçat a
famílies amb l’objectiu de reforçar
el seu rol parental davant de l’ús
de pantalles (mòbil, tauletes,
videojocs, etc.). Durant l’activitat es
proporcionaran pautes bàsiques per
aprendre a fer-ne un ús responsable.
Inscripcions gratuïtes a l'ajuntament
fins al 12 de febrer.

UN CARNAVAL...
TAMBÉ DIFERENT!

Aquest any, degut a les restriccions
actuals i a la limitació de les trobades
socials, no es podrà celebrar la
tradicional festa de Carnaval de
Vilobí. Tot i així, des de la Comissió
de Festes s’organitzarà un concurs
de disfresses en format virtual.
Estigueu atents a l’Instagram de la
Comissió de Festes, on es publicarà
com participar-hi. Us animem a tots
a disfressar-vos i a participar!
Dipòsit legal: B. 51011-1999 | vilobielteupoble@gmail.com
Coordinació: Regidoria de Comunicació

CONCURS DE
FOTOGRAFIA AMB
MOTIU DEL 8 DE MARÇ
Cada any l’Ajuntament de Vilobí
del Penedès realitza actes i activitats
emmarcades en la data del 8 de març,
Dia Internacionals de les Dones.
Aquesta és una data que posa de
manifest la lluita de moltes dones
al llarg de la història per aconseguir
la igualtat de drets. Aquest any,
celebrarem la primera edició del
concurs de fotografia digital per
la igualtat de gènere, que té com
a objectiu instaurar el principi
d’igualtat d’oportunitats entre homes
i dones fomentant la consciència i
participació de la ciutadania.

BASES DEL CONCURS:
1. TEMÀTICA
Dia Internacional de les Dones, 8 de
març. Les fotografies han de reflectir la
igualtat entre dones i homes en accions
quotidianes. (ex. conciliació laboral,
sororitat femenina, comunicació no
sexista, esport femení, etc.).
2. PARTICIPANTS
Poden participar-hi totes les persones
que viuen a Vilobí del Penedès majors
de 16 anys. La participació és totalment
gratuïta.
3. PRESENTACIÓ
• El període de presentació de les obres
serà del 8 de febrer al 28 de febrer de
2021 i s’ha d’enviar també en format
digital (format JPG) al correu electrònic
vilassl@diba.cat.
• Les fotografies poden ser en blanc i
negre o color.
• Cada participant podrà enviar fins un
màxim de tres fotografies.
• A part de la fotografia, s’enviarà
també un document word on constin
les següents dades: el nom i cognoms
de l’autor/a de la fotografia, el títol
de l’obra, l’adreça, el telèfon, ll'edat,

el DNI/NIF i el correu electrònic. En
el concepte quan envieu el correu,
haureu d’escriure la següent referència
“I Concurs de fotografia per la Igualtat
de Gènere de Vilobí del Penedès”.
• El no compliment d’aquests requisits
de presentació serà motiu d’exclusió
del concurs.
4. VALORACIÓ DELS TREBALLS
El jurat encarregat d’avaluar les
fotografies estarà compost per
persones que configuren la Comissió
d’Igualtat de gènere de l’Ajuntament i
per una persona experta en fotografia.
Es valorarà l'originalitat i qualitat de
les fotografies, el possible impacte que
puguin tenir i la idoneïtat amb el tema
principal del concurs.
La deliberació del jurat es farà durant
la setmana de l’1 al 6 de març. Només
es podrà premiar una de les fotografies
que hagi enviat cada participant.
5.PREMIS
-1r premi: Un àpat per a dues persones
al restaurant La Taba
-2n premi: val de 60 € per a utilitzar a la
perruqueria de Vilobí
- 3r premi: Val de 40 € per a utilitzar al
Bar Restaurant Jaume Via
6.PUBLICACIÓ DE LES FOTOS
La participació en el concurs comporta
l’autorització a l’ajuntament de Vilobí a
fer pública l’obra presentada, així com els
drets de reproducció, distribució, comunicació pública i exposició en qualsevol
modalitat.
7.ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquest concurs
suposa l’acceptació de les bases, així
com l’autorització per a la difusió de les
fotografies enviades, sempre sense ànim
de lucre.
Per a qualsevol dubte o informació
sobre el concurs podeu trucar al telèfon
938978980 o posant-vos en contacte per
correu electrònic al vilassl@diba.cat

Hi col·laboren entitats i veïns del poble.
L’Ajuntament de Vilobí del Penedès no es fa responsable del contingut dels espais dels col·laboradors

