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#DESTACAT
ELS MOSSOS D’ESQUADRA 
AUGMENTARAN LA PRESÈNCIA 
AL MUNICIPI 
Durant els darrers mesos, s’han produït molts robatoris 
en domicilis del nostre poble, cosa que, com és normal, ha 
provocat molta preocupació entre els veïns i veïnes de Vilobí. 
Amb la voluntat de tranquil·litzar la població i donar eines útils 
als vilobinencs i vilobinenques, el passat dijous 28 d’octubre va 
tenir lloc una xerrada informativa sobre seguretat ciutadana, 
impulsada per l’Ajuntament de Vilobí i a càrrec dels Mossos 
d’Esquadra. A més, es té el ferm compromís per part dels 
Mossos d’Esquadra que d’intensificar la presència al municipi 
amb l’objectiu d’aconseguir frenar els robatoris a les nostres 
cases. Seguidament, podeu llegir algunes de les principals 
recomanacions que es van donar a la xerrada, per si no hi vau 
poder assistir: 

Com puc estar més segur/a a casa?

• No obriu la porta a persones desconegudes.
• Demaneu sempre la identificació al personal de l’aigua, 

la llum, el gas o el telèfon i comproveu el servei, trucant a 
la companyia. Desconfieu del número de telèfon que us 
faciliti el possible instal·lador. 

• Recolliu diàriament la correspondència per evitar que 
persones alienes utilitzin les vostres dades personals.

• Tanqueu sempre amb clau les portes d’accés al carrer a 
l’hora d’anar a dormir i quan us absenteu encara que sigui 
per un període breu de temps. 

• Comproveu que la porta del garatge queda tancada a 
l’entrada i la sortida i que cap estrany aprofiti per entrar-
hi.

• No deixeu les claus en cap amagatall extern al domicili.
• Si perdeu les claus, canvieu els panys.
• Si viviu en cases aïllades, podeu instal·lar temporitzadors 

automàtics d’encesa dels llums interiors o exteriors del 
domicili.

• Si guardeu a casa objectes de valor, cal que instal·leu 
mesures de protecció efectives d’acord amb les vostres 
necessitats.

• En cas de robatori, per facilitar la identificació de les 
vostres pertinences és convenient que en guardeu la 
documentació i tingueu un inventari d’objectes amb el 
número de sèrie, la marca i el model.

Mesures de seguretat: 

Als accessos: 
• Una balda interior a les portes d’accés és molt útil.
• Instal·leu persianes en totes les finestres i balcons. Hi 

ha forrellats interiors autoblocants que permeten evitar 
l’obertura des de l’exterior.

• Si fan obres a l’exterior del vostre edifici, assegureu-vos 
que no es pot entrar al vostre pis per les bastides o les 
escales. 

Alarma:
• S’ha d’instal·lar i utilitzar d’acord amb les instruccions de 

l’instal·lador i en un lloc de difícil accés.
• Comproveu que l’empresa instal·ladora compleix tots els 

requisits legals.
• Cal que estigui connectada a una central receptora 

d’alarmes. Aquesta s’encarregarà de verificar els senyals 
rebuts i, si escau, avisarà la policia.

• Recordeu que els sistemes d’alarma s’han de revisar de 
manera periòdica.

• Connecteu-la sempre, mentre dormiu i quan sou fora de 
casa: contribueix a incrementar la seguretat.

Panys i portes:
• Protegiu-vos per mitjà de portes blindades i reixes a les 

finestres.
• És recomanable instal·lar un pany que disposi almenys de 

tres punts d’ancoratge al bastiment de la porta (superior, 
inferior i lateral).

• Procureu instal·lar panys d’alta seguretat. Al mercat en 
trobareu diferents sistemes.

• Seguiu les recomanacions de professionals amb 
establiments oberts al públic.

Quan marxeu de vacances: 
• Deseu els objectes valuosos en llocs segurs.
• Comproveu que portes i finestres quedin ben tancades i 

connecteu l’alarma.
• Aviseu persones de confiança de la vostra absència. 

Demaneu a algú que us reculli la correspondència i faci un 
cop d’ull de tant en tant a l’habitatge.

• Sigueu discrets a l’hora de comentar l’absència, eviteu 
donar detalls a les xarxes socials o comentar-ho amb gent 
desconeguda. 

• No tanqueu del tot les finestres i no deixeu senyals visibles 
que facin pensar que sou fora de casa.

IMPORTANT! 

• Si sentiu un soroll estrany o advertiu la presència de 
persones amb actitud sospitosa a les rodalies del vostre 
domicili, no dubteu a trucar a la policia.
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VANDALISME INJUSTIFICAT
Des de l’Ajuntament, es lamenta profundament que durant els darrers mesos s’han 
incrementat els actes vandàlics al nostre poble. Trencar implica arreglar, i arreglar, 
haver de gastar diners que podrien destinar-se en millores al poble en comptes de 
fer-ho en allò que ja estava resolt. Ens preguntem quin és l’objectiu o la diversió que 
comporta fer malbé una cosa que ens pertany a tots com a persones veïnes de Vilobí 
i no hi trobem la resposta! La principal norma de convivència entre un col·lectiu és 
el respecte, l’empatia i el diàleg, així que sembla evident que en aquest espai no hi 
hauria cabuda per a aquest tipus d’actes. Com que tenim plena confiança en Vilobí 
i la seva gent, denunciem aquests fets al mateix temps que convidem a sentir-nos 
responsables de tot allò que ens pertany com a veïns.

COORDINACIÓ AMB 
L'ESCOLA
L’escola Llebeig treballa de manera 
coordinada i sistematitzada amb 
l’Ajuntament, concretament, amb 
la brigada municipal. A través d’un 
document compartit, periòdicament 
l’equip directiu actualitza una llista 
que conté les necessitats que cal 
treballar. D’aquesta manera, es 
treballa seguint un ordre establert 
de prioritats. A més, s'intenta donar 
resposta a altres sol·licituds per part 
de l’escola. Per exemple, recentment, 
s’ha instal·lat una taula de ping-pong 
després que Llebeig la demanés. 

MILLORES AL PARC 
DELS TALLS
Durant les últimes setmanes, i amb la 
voluntat de continuar treballant pel 
manteniment del Parc dels Talls, la 
brigada municipal ha estat condicionant 
un dels miradors ubicats al Pèlag Gran. 
Aquest havia estat inhabilitat durant 
un temps, ja que hi havia perill de 
despreniment, i també de possibles 
caigudes dels visitants. Us informem 
que actualment ja és obert al públic 
i amb les garanties de seguretat 
adequades. 

VOLS SER VOLUNTARI DEL DUATLÓ '21?
Després de dos anys sense el Duatló a causa de la pandèmia, el proper 12 de 
desembre al matí tindrà lloc la novena edició d’aquesta jornada esportiva, 
que aquest any s’ha rebatejat amb el nom de Duatló del Parc dels Talls. Com 
sempre, per fer-la possible ens cal la col·laboració de moltes persones veïnes 
del poble. Així doncs, si t’agradaria participar-hi com a voluntari donant un 
cop de mà a l’organització, pots apuntar-te trucant a l’ajuntament o bé enviant 
un correu electrònic al regidor d’Esports, Sergi Muela, a través de l’adreça 
muelars@diba.cat. A més, si vols conèixer tota la informació sobre el circuit, les 
inscripcions i el reglament, visita el web municipal www.vilobi.cat. 

ASFALTAT DEL 
C/ CAL PACRA 
Us informem que el proper mes de 
novembre es reasfaltarà el carrer de 
Cal Pacra, ja que es trobava en molt 
estat i deteriorat a causa del pas del 
temps. L’asfaltat d’aquest carrer forma 
part d’un pla que l’Ajuntament té a 
mitjà termini per millorar i mantenir 
tots els camins secundaris del poble. 

• Si observeu portes o finestres 
forçades o indicis que s’hagi pogut 
produir un robatori, no toqueu res i 
aviseu la policia.

• Seguiu sempre les indicacions que 
us dona la policia

Recordeu: per presentar una denúncia 
cal…
• Adreçar-se a les oficines d’Atenció 

al Ciutadà dels Mossos d’Esquadra.
• Portar un document d’identificació 

personal.
• Dur una llista dels efectes sostrets 

amb el màxim de dades de 
cadascun.

La vostra col·laboració és 
imprescindible per prevenir i 
investigar els delictes. Les comissaries 
dels Mossos d’Esquadra són obertes les 
24 hores del dia, tots els dies de l’any. 
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CAMPANYA DE 
VACUNACIÓ DE LA 
GRIP

Aquest any serà una campanya una 
mica diferent, que s’ha de organitzar 
tenint en compte la vacunació de la 3a 
dosi de covid en persones més grans 
de 70 anys. Els horaris disponibles per 
vacunar els donarà la disponibilitat de 
vacunes. És possible que en molts casos 
no puguem fer vacunació simultània de 
les dues vacunes i en aquest cas hauran 
de separar-se un mínim de 7 dies. Per 
facilitar la vacunació hi destinarem 
un horari exclusiu: cada dilluns del 
mes de novembre i algun dimecres. La 
vacunació de covid es farà amb agenda 
a part i depenent de disponibilitat de 
vacunes. Sol·liciteu hora per garantir 
que en puguem tenir la dosi. Telèfon 
del consultori: 93 897 83 87. 

Indicació de les vacunes:

Grip 
La millor manera de prevenir la grip és amb 
la vacunació. A Catalunya la campanya es 
va iniciar el dilluns 25 d’octubre i s’estén 
durant els mesos d’octubre, novembre i 
desembre. La vacuna està indicada en:
• Majors de 65 anys
• Persones amb malalties cròniques: 
diabetis, malalties respiratòries 
cròniques...

• Persones amb obesitat mòrbida
• Residents en centres per a la gent 
gran o altres institucions
• Cuidadors de persones que s’han de 
vacunar
• Dones embarassades
• Professionals de la salut, forces de 
seguretat...

La grip és una malaltia respiratòria 
vírica que produeix febre elevada, 
dolors musculars, tos seca, mal de cap 
i de coll i malestar general. La febre 
acostuma a durar uns 4-5 dies. La tos 
i el cansament poden durar fins a 3 
setmanes. El contagi és mitjançant 
les mans i l’aire. La vacuna de la 
grip només prevé la grip. No hi ha 
cap medicament que curi la grip 
ni el refredat; alguns, com ara el 
paracetamol, ajuden a alleujar-ne 
els els símptomes. Els antibiòtics no 
guareixen la grip. Però recordeu: “Per 
la vostra salut, per la salut dels vostres i 
per la de la salut de la vostra comunitat 
si pertanyeu a qualsevol grup de risc: 
VACUNEU-VOS!!!”.
 
Vacuna SARS-COVID: 
En aquest moment només disposarem 
de vacunes per a administrar la 3a dosi 
als majors de 70 anys. Altres pacients 
més joves i amb patologies complexes 
els citen als hospitals.

Ana Navarro - Pilar Piñeiro
Equip mèdic de Vilobí

CICLE DE 
CAMINADES DE 
MARXA NÒRDICA

Després de gairebé dos anys sense 
poder-les fer per la pandèmia, 
torna el Cicle de Passejades per a la 
Gent Gran que s’organitza des de la 
Regidoria de Gent Gran i Esports 
de l’Ajuntament, conjuntament 
amb el suport de la Diputació de 
Barcelona. Enguany, els municipis 
que farem els intercanvis amb 
Vilobí en el cicle de caminades són: 
Corbera de Llobregat, Mediona 
i Cerdanyola del Vallès. Totes es 
faran en dimecres i la primera 
d’elles es farà el dia 24 de novembre, 
i serà un recorregut d’entre 6 i 7 
quilòmetres fins al monestir de 
Sant Ponç de Corbera de Llobregat. 
Les passejades següents es duran a 
terme els següents dies: dimecres 
2 de febrer de 2022 al municipi de 
Mediona, dimecres 4 de març a 
Vilobí del Penedès, i la darrera serà 
el 6 d'abril a Cerdanyola del Vallès. 
La novetat d’enguany és que a causa 
de la covid-19, s’han suspès els 
dinars de germanor entre els quatre 
municipis. Així doncs, les quatre 
caminades s’iniciaran al voltant de 
les 9 h, primer esmorzarem com ja 
acostumàvem a fer, però aquest any 
a l’aire lliure, i després iniciarem 
les passejades. L’horari d’acabar 
serà al voltant de les 13.00 o 13.30 h 
perquè puguem retornar cap als 
nostres municipis per dinar. La idea 
inicial és que es pugui realitzar la 
cloenda del Cicle de Passejades, que 
acostuma a celebrar-se cap al mes 
de maig. Només cal recordar que 
per poder participar a la cloenda, 
cal que els participants assisteixin 
a un mínim de tres de les quatre 
caminades. Totes aquelles persones 
interessades a participar en el Cicle 
de Passejades s’hi hauran d’apuntar 
trucant a l’ajuntament. Iniciem 
de nou, doncs, les caminades amb 
moltes ganes! Apunteu-vos-hi! 

SANEJAMENT DE 
TORRENTS

Com és habitual, l’Ajuntament cada 
cert temps duu a terme accions per 
sanejar els torrents, que amb el temps 
s’omplen d’herbes i esbarzers i, per 
tant, deixen de complir la seva funció. 
Segons les necessitats, es van realitzant 
aquest tipus d’actuacions per part 
d’una empresa externa especialitzada 
en aquest tipus de tasques. 
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TALLER DE PANCAKES 

El passat 22 d’octubre es va fer un 
taller de pancakes a l’Espai Cultura 
de Vilobí a càrrec de la dietista i 
nutricionista Ester Milà, que ja ens 
havia visitat en alguna ocasió. El 
taller, adreçat al públic familiar, va 
ser fàcil i pràctic. Els participants van 
poder aprendre a fer quatre tipus 
de pancakes diferents: de plàtan, 
de poma i canyella, de carbassa i 
de remolatxa. En total hi van assistir 
una desena de persones. 

#MAGRADAVILOBI
CANTANDO BAJO LA LLUVIA

El divendres 29 d’octubre, un total de 64 persones de Vilobí van anar 
a veure la famosa comèdia musical Cantando bajo la lluvia, dirigida per 
Àngel Llàcer i Manu Guix. Amb aquesta expedició, es va donar el tret de 
sortida a les excursions al teatre d’aquesta temporada 21-22. 

ESCAC AL REI 

El dissabte 9 d’octubre va tenir lloc 
la primera edició de l’Escac al Rei. 
Es tractava del primer torneig obert 
d’escacs de Vilobí del Penedès i 
l’organitzava l’Ateneu de Vilobí, 
amb el suport de l’Associació 
l’Empelt de Font-rubí. La idea inicial 
va sorgir entre les associacions, per 
gaudir d’una jornada reivindicativa, 
de caire lúdic i cultural.

L’entrada en escena del Club 
d’Escacs de Vilafranca del Penedès 
va professionalitzar l’esdeveniment, 
aportant tot el material reglamentari, 
ocupant-se de l’organització de 
les partides, de l’arbitratge i de 
promocionar l’esdeveniment entre 
els seus membres, cosa que va 
ajudar a fer que el torneig fos tot un 
èxit. Així doncs, 52 participants de 
totes les edats i les seves famílies i 
acompanyants es van trobar a l’antiga 
Cooperativa del barri de Bellver, 
per participar en el torneig amb el 
sistema suís a cinc rondes, divertint-

se i competint en dues categories: 
sub12 i sèniors. Els vencedors van ser:

1r classificat sub12 no federat: 
Anna Romero
1r classificat sub12 federat: 
Marcel Hryorov
1r classificat sènior no federat: 
Lluís Soler
1r classificat sènior federat: 
Joan Contreras
1r classificat +65: 
Antoni Resta

Organitzadors i participants van 
quedar molt satisfets i s’està pensant 
en l’organització de la segona edició 
l’any vinent.

PEDALS DE CLIP

El diumenge 24 d’octubre va tenir 
lloc la Pedals de Clip, una marxa 
de bicicletes clàssiques pel Gran 
Penedès, amb sortida a Sant Martí 
Sarroca i punt d’avituallament a la 
plaça de la Vila de Vilobí. Així doncs, 
les persones participants van poder 
esmorzar i recuperar energies a casa 
nostra. Des d’aquest espai, es vol 
fer un agraïment especial als veïns 
i veïnes que van col·laborar per fer 
possible aquesta parada al nostre 
poble



6 VILOBÍ, EL TEU POBLE / MUNICIPAL

L'ESCOLA
Llebeig descobreix l'entorn

Amb el nou curs hem reiniciat les sortides i activitats al nostre entorn. Al Llebeig creiem que l’aprenentatge ha de ser ac-
tiu, vivencial i engrescador i per això aprofitem els espais del poble com una part important dins la pedagogia de la nostra 
escola. Aquestes sortides proporcionen als infants el desenvolupament de l’autonomia i la motivació per descobrir coses 
noves en nous entorns i la possibilitat d’observar i formar part d’experiències que afavoreixen aprenentatges significatius. 

Jocs cooperatius i estones d’esbarjo a l’aire lliure 
per enfortir els vincles entre els membres d’una 
comunitat. 

Aprofitem el nostre entorn per desenvolupar 
l’àmbit artístic: valorar el món que ens envolta. 
Gaudir dels aspectes estètics que en formen part. 
Expressar i comunicar a partir de l’art. 

Els infants tenen curiositat i gaudeixen quan estan 
en contacte directe amb la natura. Expressen 
idees, observen, fan hipòtesis, formulen preguntes 
i, a partir del diàleg, estructuren i ordenen els 
aprenentatges. 

La comunitat de grans 
realitza activitats al 
Parc dels Talls per 
conèixer la història 
geològica dels turons, 
les característiques del 
guix, la provinença de 
l’aigua dels pèlags, les 
rieres, les caracterís-
tiques del relleu que 
ens envolta, la fauna i 
la flora del bosc medi-
terrani i les relacions 
dels ecosistemes en 
aquest entorn tan ric. 
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GRUPS 
POLÍTICS

CUP - ALTERNATIVA PER VILOBÍ 

QUIN MODEL URBANÍSTIC I DE POBLE VOLEM?

A Vilobí hi ha un mercat de cases de venda molt reduït, i totes són 
cases de més de 200.000 €. La majoria passen de 300.000 € i n’hi ha 
unes quantes que superen els 500.000 €. Les parcel·les també tenen uns 
preus força més alts que als pobles de l’entorn, ja que la majoria ronden 
els 120.000 €, i encara t’hi has de fer la casa!

És evident que el preu de l’habitatge va lligat a l’oferta i la demanda, 
i per altra banda, és una decisió privada de cada propietari fixar un 
preu per la seva casa o terreny. Però això ens fa pensar en el model de 
poble que volem. Quina família treballadora es pot permetre comprar 
una casa de 300.000 € o més? Per què no s’impulsa o s’acompanya des 
de l’Ajuntament la compra assequible de cases antigues que necessiten 
rehabilitació? Per què l’Ajuntament no dona facilitats i bonificacions a 
propietaris que vulguin rehabilitar un habitatge per després posar-lo a 
lloguer? Hi ha cases que estan caient perquè fa anys que estan tancades, 
mentre que hi ha famílies que han de marxar del poble perquè no hi ha 
una oferta que s’adeqüi a la seva economia.

Quin model social vol l’equip de govern? Només famílies benestants, 
en cases d’alt standing, que fan de Vilobí un poble dormitori perquè 
treballen fora i en molts casos no fan vida de poble ni escolaritzen els 
fills aquí? Això és el que volem per a Vilobí? Que es converteixi en 
el Beverly Hills del Penedès, com ja es coneix en alguns entorns? Un 
poble de cirurgia plàstica, de bon aspecte exterior però sense vida a 
dins? De moment aquest és el camí que hem emprès.

Apa, senyors de Viure Vilobí – PSC, continuïn fent això que tant bé 
se’ls dona: mirar cap a una altra banda sense afrontar els problemes 
reals del poble. I qui dia passa, any empeny!

Les violències sexuals són un tipus de violències 
masclistes, la seva característica principal és que 
utilitza el sexe com a forma de control i dominació 
vers les dones. 

Quan parlem de violències sexuals, parlem de moltes 
situacions diferents que succeeixen a les vides de les 
dones i les nenes. L’assetjament sexual, els abusos i 
les agressions sexuals són formes d’aquesta violència 
masclista. Hi ha altres moments de violències sexuals 
que pel seu caràcter més estructural no les quali-
fiquen “com a tal” a primera vista: la publicitat, la 
moda, els mitjans de comunicació i el llenguatge 
sexista són els que acaben conformant l’estereotip 
de dona atrapada, amb un cos perfecte i sempre dis-
ponible. Moltes de les formes de les violències sexuals 
es poden donar en diversos àmbits: a la parella, a la 
feina, a les xarxes socials, a la família, al carrer i als 
espais d’oci. I es poden donar a qualsevol edat.
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DIUMENGES DE NOVEMBRE.
TORNA L'ABS 
Amb l’anunci de la reducció de les restriccions, l’ABS 
ha pogut recuperat la seva activitat habitual, és a dir, 
en forma de balls de saló. 

Dia 1 a les 19 h – Orquestra Loren
Dia 7 a les 19 h – Orquestra Xarop de Nit
Dia 14 a les 19 h – Orquestra Sol de Nit
Dia 24 a les 19 h – Orquestra Mediterrània
Dia 28 a les 19 h – Orquestra Alea

Tots els actes estan sotmesos a la normativa anticovid 
vigent, és obligatori l’ús de mascareta en tot moment 
i no es pot menjar ni beure dins la sala. A més, cal 
presentar el certificat COVID EU per entrar a la sala.

11/11. BIBLIOBÚS
De les 15.30 h a les 18 h davant l’ajuntament. 

19/11. TALLER DE PASTISSERIA 
SENSE GLUTEN
Cada vegada hi ha més persones intolerants o 
al·lèrgiques al gluten, però en cap cas aquest 
diagnòstic afecta la creativitat a la cuina, al contrari! El 
proper 19 de novembre a les 17.15 h es farà un taller de 
pastisseria sense gluten. L’activitat és gratuïta però cal 
apuntar-s’hi prèviament a l’ajuntament.  

20/11. CANTEM I BALLEM LA 
TARDOR EN FAMÍLIA
La Montse Terrades, professora de l'Escola de Música 
de Vilafranca, farà una activitat a la llar, en què infants 
i adults podran compartir junts un dia de tardor per 
mitjà de la música, amb cançons, danses, jocs de falda 
i audicions. Prepareu-vos per aprendre, compartir i 
gaudir juntament amb els vostres infants una estona 
fantàstica on mitjançant el contacte, la mirada i 
l’escolta podreu enfortir la vostra relació.
Aquesta activitat està coorganitzada per la Regidoria 
de Cultura i Educació i l’escola bressol de Vilobí i va 
adreçada a totes les famílies de la llar. L’activitat es 
dividirà entre les dues classes de l’escola Bressol; així 
doncs, la classe dels Cargols faran el Cantem i ballem 
a les 11.00 h, i la classe de les Tortugues, a les 12.00 h. 
Per apuntar-s’hi només cal avisar a les mestres o a la 
directora de l’escola Bressol o trucar a l’ajuntament.

#PROPOSTES

ESPECIAL: SETMANA CONTRA 
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

23/11. TEATRE FÒRUM
Dimarts 23 de novembre a les 18.30 h al 
Centre Cívic Jaume Via, teatre fòrum amb la 
Companyia Melancómica, que ens oferirà una 
píndola feminista, Elles. Sinopsi: per què triguen 
tant les dones quan van al bany? De què parlen 
les dones quan estan soles? Què passa després 
de l’“i van ser feliços i van menjar anissos”? Com 
podem saber si és consentit o sense sentit?
Totes aquestes grans preguntes de la humanitat 
veuran la seva resposta a Elles, la comèdia més 
irreverent i feminista que s’ha fet mai! Elles 
faran un repàs dels clixés de gènere i trauran a 
escena, sense pèls a la llengua, tots aquells temes 
femenins dels quals ningú parla… Però no patiu, 
que l’humor no entén de sexes i aquesta obra és 
tan per a Elles com per a ELLS. Un cop acabat 
l’espectacle es farà un col·loqui o xerrada que les 
mateixes actrius aniran dirigint.

28/11. ESPECTACLE FAMILIAR
Diumenge 28 de novembre, espectacle familiar 
del Replà Produccions, a les 12.00 h al Centre 
Cívic Jaume Via. Ens presentaran una adaptació 
a musical del conte Quan les nenes volen alt, de la 
Raquel Díaz Reguera. És un espectacle que ens 
fa una crítica del patriarcat. Ens narra la història 
de l’Adriana, la Ximena i la Martina. Tres nenes 
amb un somni cadascuna que, amb l’ajuda d’en 
Sivolspots (constructor d’ales), lluitaran per tal 
d’enlairar-se ben alt per aconseguir-los. 

Els dos actes són gratuïts i s’ha de trucar a 
l’ajuntament per fer-ne reserva prèvia. Recordeu 
que en espais tancats és obligatori l’ús de la 
mascareta.

25/11. BIBLIOBÚS
De les 15.30 h a les 18 h davant l’ajuntament.


