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VILOBÍ, EL TEU POBLE / MUNICIPAL

ACORDS DE PLE
3 DE JUNY DE 2020
• Amb cinc vots a favor (grup municipal Viure Vilobí-CP), tres
abstencions (grup municipal Vilobí i República-ERC i grup
municipal SentVilobí+JuntsxCat) i un vot en contra (grup
municipal CUP-Vilobí del Penedès), s’aprova provisionalment
la modificació de les ordenances fiscals números 27, 28 i 32, el
resum de la qual és el següent:
Ordenança fiscal número 27. Taxa per la prestació dels
serveis al centre d’educació infantil municipal Els Ocellets
CONCEPTE

EURO

Drets de matriculació

100,00

Quota mensual infants nascuts l’any 2020 (P0),horari
complet

160,00

Quota mensual infants nascuts l’any 2019 (P1), horari
complet

150,00

Quota mensual infants nascuts l’any 2018 (P2), horari
complet

140,00

Quota mensual infants nascuts l’any 2020 (P0), de 9 a
13 hores

120,00

Quota mensual infants nascuts l’any 2019 (P1), de 9 a
13 hores

115,00

Quota mensual infants nascuts l’any 2018 (P2), de 9 a
13 hores

110,00

Quota mensual infants nascuts l’any 2020 (P0), de 15 a
17 hores

Notes:
• Aquest preu inclou tot el curs escolar.
• La quota del mes de juliol de 2021 serà proporcional al
nombre de dies lectius. En cas de no assistència durant
aquest mes, no es cobrarà la quota. Per gaudir d’aquesta
exempció, caldrà notificar la no assistència amb un mes
d’antelació, bé a l’ajuntament, bé a la llar d’infants.
• El servei de permanència, de 17 a 18 hores, requerirà un
mínim de 10 usuaris.
Ordenança fiscal número 28. Taxa per la prestació de
serveis a la piscina municipal. La quantia de la taxa es
determinarà aplicant les tarifes següents:
ABONAMENTS INDIVIDUALS DE TEMPORADA (EMPADRONATS)
Petit

Nascuts a partir de 2017

Gratuït

Infantil

Nascuts entre 2008 i 2016 (ambdós inclosos)

35,00 €

Jove

Nascuts entre 2003 i 2007 (ambdós inclosos)

45,00 €

Nascuts fins al 2002

55,00 €

Adult

ABONAMENTS INDIVIDUALS DE TEMPORADA (NO EMPADRONATS)
Petit

Nascuts a partir de 2017

Gratuït

Infantil

Nascuts entre 2008 i 2016 (ambdós inclosos)

60,00 €

Jove

Nascuts entre 2003 i 2007 (ambdós inclosos)

70,00 €

Nascuts fins al 2002

80,00 €

Adult

ABONAMENTS FAMILIARS DE TEMPORADA (NOMÉS EMPADRONATS)
2 adults + 1 fill menor d'edat

110,00 €

2 adults + 2 fills menor d'edat

120,00 €

2 adults + 3 fills menor d'edat

130,00 €

2 adults + 4 fills menor d'edat

140,00 €

67,00

2 adults + 5 fills menor d'edat

150,00 €

Quota mensual infants nascuts l’any 2019 (P1), de 15 a
17 hores

63,00

Petit

Quota mensual infants nascuts l’any 2018 (P2), de 15 a
17 hores

58,00

Quota mensual per 1 hora d’acollida o permanència
diària fixa (3 dies setmanals mínim)

10,00

Quota mensual per 2 hores d’acollida i/o permanència
diàries fixes (3 dies setmanals mínim)

20,00

Hora esporàdica d’acollida o permanència
Servei de menjador (tot el mes), a partir de 18 mesos
inclosos
Dia esporàdic de menjador, a partir de 18 mesos
inclosos
Servei de donar els àpats del migdia (tot el mes), fins a
17 mesos inclosos
Servei de donar els àpats de migdia (dia esporàdic),
fins a 17 mesos inclosos

5,00
115,00
7,00
70,00
5,00

ENTRADA AMB DRET A UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
Nascuts a partir de 2017

Gratuït

Infantil

Nascuts entre 2008 i 2016 (ambdós inclosos)

3,00 €

Jove

Nascuts entre 2003 i 2007 (ambdós inclosos)

4,00 €

Nascuts fins al 2002

5,00 €

Adult

Notes:
• Enguany, i ateses les especials circumstàncies sanitàries
derivades de la crisi de la covid-19, el bany a la piscina
municipal de Vilobí del Penedès i l’estada a la zona de
platja estaran limitats al percentatge autoritzat de la
capacitat de l’aforament de la instal•lació, si fos el cas.
• Les famílies monoparentals gaudiran d’un descompte del
10% en els abonaments familiars.
• Les persones que tinguin la condició de pensionistes
gaudiran d’una reducció del 50 per cent en les tarifes
• Quarta. Les persones que acreditin una discapacitat
reconeguda mínima del 33 per cent gaudiran d’una
reducció del 50 per cent en les tarifes.
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Ordenança fiscal número 32. Taxa per la prestació del
servei de casal per a infants i joves. La quota tributària es
determinarà en funció de la tipologia dels grups d’activitats:
Casal d’estiu (comprèn des de P3 fins a 6è de primària,
ambdós inclosos), Grups: Petits: P3, P4 i P5; Mitjans: 1r, 2n i 3r
de primària; Grans: 4t, 5è i 6è de primària.
CASAL D'ESTIU DEL 29 DE JUNY AL 14 D'AGOST I
COLÒNIES DEL 29 AL 31 DE JULIOL
Concepte

Empadronats

No empadronats

7 setmanes

395,00€

550,00 €

5 setmanes

300,00 €

410,00 € €

Setmana de colònies

125,00 €

150,00 €

1 setmana

70,00 €

80,00 €

SERVEI D'ACOLLIDA DE 8.00 A 9.00 H
7 setmanes

70,00 €

77,00 €

5 setmanes

58,00 €

64,00 €

4 setmanes

40,00 €

54,00 €

1 setmana

14,00 €

15,50 €

3,00 €

3,50 €

1 dia

•

Amb sis vots a favor (grup municipal
SentVilobí+JuntsxCat i grup municipal Viure VilobíCP), una abstenció (grup municipal Vilobí i RepúblicaERC) i un vot en contra (grup municipal CUP-Vilobí del
Penedès) —la senyora Freixedas diu que vota en contra
perquè no ha estat una modificació participativa—,
s’aprova inicialment l’expedient de modificació de
crèdits 2/2020. El resum és:
DESPESES (SUPLEMENTS)
Partida

Denominació

Import

480.00/231

Atencions benèfiques assistencials

10.000,00€

911.00/934

Amortització de crèdits Diputació BCN

264.400,00 €

TOTAL
DESPESES (HABILITACIONS)
Partida

Denominació

Import

Aparell aire condicionat consultori mèdic

4.400,00 €

626.00/491

Ordinadors escola Llebeig

1.800,00 €

627.00/491

Ampliació memòria i actualitzacions informàtiques

1500,00 €

TOTAL

7.700,00€

623.01/312

TOTAL DESPESES

SERVEI DE MENJADOR DE 13.00 A 16.00 H
7 setmanes

85,00 €

5 setmanes

70,00 €

77,00 €

4 setmanes

59,00 €

65,00 €

1 setmana

18,00 €

20,00 €

1 dia

5,00 €

6,00 €

Estiu Jove (comprèn des de 1r fins a 4t d’ESO, ambdós inclosos).
Empadronats

287.100,00 €

95,00 €

Notes:
• El servei de menjador serà amb carmanyola portada de
casa, i serà en format de pícnic. Cada participant haurà de
portar de casa: carmanyola, coberts, got i una bossa per
desar-ho tot.

Concepte

279.400,00€

No empadronats

Sencer (del 6 al 24 de juliol)

300,00€

380,00€

1 setmana (del 6 al 10 de juliol)

90,00 €

100,00 € €

Setmana Jove (del 13 al 17 de juliol)

255,00 €

265,00 €

Setmana 3 (del 20 al 24 de juliol)

90,00 €

100,00 €

Setmana BTT (del 27 al 31 de juliol)

150,00 €

175,00 €

INGRESOS (BAIXES O ANUL·LACIONS DE DESPESES PREVISTES)
Partida
623.01/333

Denominació

Import

Aire condicionat Cal Boter

2.860,00 €
TOTAL

2860,00€

INGRESSOS (SOBRE ELS PREVISTOS)
Partida

Denominació

Import

870.00

Romanent de tresoreria despeses generals

61.127,00 €

870.10

Romanent per a despeses
amb finançament afectat

1.800,00 €
TOTAL

284.240,00€

TOTAL INGRESSOS

287.100,00 €

• Amb cinc vots a favor (grup municipal Viure Vilobí-CP) i
quatre abstencions (grup municipal Vilobí i República-ERC,
grup municipal SentVilobí+JuntsxCat i grup municipal CUPVilobí del Penedès), s’aprova l’expedient i obertura del procediment de licitació per a la contractació de l’arrendament de les
instal·lacions que afecten la gestió i explotació del servei de
perruqueria ubicat en el casal de la gent gran del Centre cívic
Jaume Via.
• Amb vuit vots a favor (grup municipal Viure Vilobí-CP,
grup municipal Vilobí i República-ERC i grup municipal
SentVilobí+JuntsxCat) i una abstenció (grup municipal CUPVilobí del Penedès), s’aprova l’adjudicació de la gestió del servei
públic de bar de la piscina municipal en règim d’arrendament a
l’actual arrendatària del bar-restaurant Jaume Via.
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#DESTACAT
COMENCEN EL CASAL D'ESTIU I
L'ESTIU JOVE
L’estiu ja és aquí i malgrat les mesures excepcionals, els
infants i joves del municipi poden gaudir de les activitats de
Casal d’Estiu i Estiu Jove, i les famílies, conciliar les vacances
escolars amb les obligacions laborals. Aquest any, però, les
hem hagut d’adaptar a la nova normalitat i no ha estat fàcil
planificar un oci infantil de qualitat amb totes les mesures i
requeriments per part de Salut, però tot i així hem cregut que
era necessari seguir oferint-les. Els més petits i joves també
han patit el confinament; no poder relacionar-se amb amics
i amigues, no poder conèixer gent nova, no poder anar a
jugar al parc, etc. Hi ha molts motius pels quals hem cregut
necessari fer el possible perquè aquest any, més que mai,
gaudeixin del lleure. Tant al Casal d’Estiu com a l’Estiu Jove
s’han hagut de reduir el nombre de places per complir els
requeriments de seguretat i prevenció.
Finalment al Casal d’Estiu ha començat amb 43 inscripcions,
6 de les quals han estat subvencionades al 100% per
l’Ajuntament. A l’Estiu Jove hi va haver 153 inscripcions i
malauradament, 53 s’han quedat sense plaça. No obstant, s’ha
donat prioritat a les persones del municipi, que si s’hi han
volgut apuntar, han tingut plaça. Aquest any, a causa de tots
els requisits, el cost del casal s’ha incrementat una mica, però
aquests sobrecost no s’ha repercutit en les famílies del nostre
municipi, ja que la despesa extra l’ha assumit l’Ajuntament
per, així, poder mantenir els preus del darrer any. Pel que fa
a la programació, és flexible per donar resposta a l’evolució
de la desescalada i s’anirà adaptant en tot moment a les
restriccions que es marquin des de la Generalitat. També us
informem que les inscripcions del Casal d’Estiu romandran
obertes fins a completar les places.
Esperem que aquest any més que mai els infants i joves
gaudeixin del Casal i l’Estiu Jove, i ben aviat puguem
tornar a la normalitat que tots tant esperem.

OBERTA LA PISCINA
L’Ajuntament de Vilobí ha treballat intensament durant
les darreres setmanes per poder obrir les instal•lacions de
la piscina municipal amb garanties de seguretat i complint
la nova normativa en el marc de la crisi sanitària que hem
viscut. Des del dilluns 29 de juliol, la piscina està oberta al
públic en l’horari habitual, de les 11 h del matí fins les 20
h del vespre. L’aforament es limita a 300 persones i l’ús de
mascareta no és obligatori sempre que es pugui respectar
la distància de seguretat i que els usuaris i usuàries es
mantinguin en grups de màxim 10 persones. Els lavabos
es mantenen oberts però no es pot fer ús dels vestuaris.
A l’apartat d’acords de ple, podeu veure els preus i tarifes
establerts per a la temporada de piscina 2020.
Per fer-te l’abonament de la piscina, pots fer-lo a les mateixes
instal·lacions i et caldrà una foto de carnet.

VILOBÍ TINDRÀ FESTA MAJOR
Enguany Vilobí tindrà Festa Major. Després de mesos de dubtes i incerteses, la Comissió de Festes està treballant per la Festa
Major 2020, una festa adaptada a la nova normalitat que serà diferent de l’habitual, però sanitàriament segura. Ja fa unes
setmanes que es preparen actes que en substituiran alguns que hi havia a la Festa Major convencional, però ara mateix el
més important és que es puguin complir totes les normes sanitàries vigents. Els actes a l’aire lliure seran els protagonistes de
la nova Festa Major, per evitar aglomeracions de persones i poder respectar la distància de seguretat. Entre tots farem que la
Festa Major 2020 sigui segura i responsable!
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RECUPEREM LA NORMALITAT,
RECUPEREM EL CASAL D'AVIS
Ha estat un confinament dur per a tots, però per a la gent
gran ho ha estat de manera particular. El trencament de les
rutines, l’aïllament, la impossibilitat de trobar-se amb altres
per enraonar i fer bromes, no poder intercanviar petits gestos
d’afecte, no poder sentir que formes part de la vida dels
altres, ha fet difícil mantenir la ment clara i l’ànima forta
durant aquest temps. La major dificultat per accedir a alguns
serveis bàsics ha fet augmentar la sensació de vulnerabilitat
i desemparament. Per això és necessari que, malgrat que
l’amenaça continuï present, la gent gran també participi en
la recuperació de la activitat i les relacions socials en aquesta
nova normalitat.
El Casal de la Gent Gran de Vilobí ha de tornar tant
aviat com sigui possible a ser un centre de trobada, de
socialització, de dinamització, d’activitat, d’esbarjo, de
cultura, de discussió i d’aprenentatge. La gestió del Casal de
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la Gent Gran que durant anys va realitzar l’Associació d’Avis
ha deixat un llegat de serveis i activitats que l’Ajuntament
vol recollir i donar-hi continuïtat, incorporant al mateix
temps noves iniciatives que potenciïn la participació de nous
veïns amb aficions i inquietuds diverses. S’està treballant per
reprendre els serveis de perruqueria i de podologia, i també,
en el nou curs que s’iniciarà després de l’estiu, la represa de
les activitats de manualitats, gimnàstica, piscina i els tallers
de l’Activa. Estem estudiant també la incorporació de noves
iniciatives, com un taller d’estimulació cognitiva, cinefòrum,
taller de relaxació mental (mindfulness), grups de caminades
i audicions musicals. Volem organitzar xerrades i taules
rodones sobre diversos temes com alimentació, salut o mort
digna. També volem organitzar excursions culturals per
grups.
No volem que aquest any es deixi de celebrar la Setmana de
la Gent Gran. La incertesa sobre els riscos i l’evolució de la
pandèmia aconsellen que ajornem aquesta celebració fins
després de l’estiu i la nostra voluntat és que sigui aquest el
primer acte de la reobertura del Casal.

FINALITZEN LES OBRES DE LA
PISTA I LA PISCINA
Estem molt contents de poder-vos anunciar que les obres de
la pista i la piscina ja han finalitzat. Us convidem a aproparvos-hi i a gaudir de la nova zona esportiva, així com també
a visitar la piscina per veure l’ampliació de la platja i la
nova terrassa. Preneu nota: el proper dissabte 18 de juliol
a les 10.30 h se celebrarà la inauguració de la nova zona
esportiva, amb la presència de la presidenta de la Diputació
de Barcelona, la senyora Núria Marín.

SANCIONS ALS PÈLAGS
Com a conseqüència de l’afluència de persones que visiten
el Parc dels Talls i infringeixen la normativa, aquest any s’ha
cregut convenient incrementar les hores de vigilància de
guardes rurals al parc, en comptes de la contractació de dues
persones amb la funció d’agents cívics com els darrers dos
anys. La finalitat d’aquests guardes és la de vetllar pel bon
comportament dels visitants per informar de les possibles
infraccions. La prioritat d’aquests guardes és informar abans
que sancionar, educar abans que castigar, orientar abans que
perseguir i, tot i així, setmanalment presenten sancions per
infraccions comeses. Cal destacar que en comptades ocasions
s’ha sancionat a veïns del poble i això demostra el respecte
que com a vilobinencs i vilobinenques tenim per l’espai.
L’import de la sanció per portar una taula i cadires i menjar
és de 50 €, i de 90 € per banyar-se.
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SENT VILOBÍ + JUNTSXCAT

CUP ALTERNATIVA PER VILOBÍ

El passat 3 de juny es va celebrar un Ple extraordinari (telemàtic). Un ple
en què s’havien d’aprovar les taxes per a la prestació dels serveis de la llar
d'infants, la piscina municipal, el Casal d’Estiu i l’Estiu Jove.
La sorpresa va ser que el dia límit d'inscripció de la llar d’infants era al cap
de dos dies. I l’equip de govern ja havia donat per bons els preus, i ja eren
“oficials” sense haver passat pel Ple i, per tant, sense ser aprovats. Trobem
que és una falta de respecte a la corporació municipal que totes les regidores
i regidors representem.
El nostre grup va reivindicar una quota de reducció del preu de tots aquests
serveis per a les veïnes i veïns del poble. Aquesta és una petició que fa anys
sol•licitem i ara per fi ho han aplicat en alguns àmbits, però en la llar d'infants
no. Vàrem preguntar el perquè i no vàrem obtenir una resposta. També,
vàrem demanar la reducció del preu per a famílies nombroses i tampoc ho
varen voler aplicar.
Pel que fa al concurs del servei de perruqueria, es portava al Ple el plecs de
clàusules per adjudicar-lo sense tenir clar ni per a quin públic seria (gent gran
només o no), si hi hauria bonificació per a la gent gran (en el cas que fos per a
tothom), quin horari s'havia de complir ni quina taxa s’havia de pagar.
SENTVILOBÍ+JuntsxCat us desitja un bon estiu encara que sigui un estiu
diferent. Per qualsevol dubte o proposta posa-t’his en contacte a sentvilobi@
gmail.com.

ES JUBILA EL
JOSEP MUNTANER
El que tots coneixem com el “Josep de Cal
Gendre” es va jubilar aquest mes de juny i
volem fer-li un agraïment col·lectiu per la seva
gran tasca i dedicació. Has estat una persona
compromesa amb la feina i amb les entitats,
però per sobre de tot, amb les persones del
poble. Et desitgem una feliç entrada en aquesta
nova i merescuda etapa. Ens veiem per Vilobí!

ELS PÈLAGS, UN ESPAI CONTROVERTIT
Des del confinament, però no només. Ja en primaveres anteriors ens hem
trobat en diverses situacions complexes respecte als Pèlags. Enguany,
més que mai. Des de fa unes setmanes, els Pèlags són espais de reunió de
grups de persones poc respectuoses amb el medi, que deixen l’espai brut,
deixat, ple de deixalles, amb forts impactes sonors i música en volums
insospitats… També són un espai on els cotxes circulen ràpid, derrapen
a la zona de l’aparcament, amb conductes poc ètiques i, sens dubte, molt
perilloses. Molts veïns de Vilobí han deixat d’utilitzar aquest espai d’oci i
observació de la natura per por de tenir-hi un accident o que els seus fills
puguin ser atropellats.
Paral•lelament a aquesta situació, un grup de veïns voluntaris es va reunir
ara fa uns dies per fer una batuda de neteja als diversos pèlags. Moltes
bosses d’escombraries plenes van ser recollides en tan sols una hora i amb
l’ajut d’una trentena de persones. Celebrem la iniciativa i esperem que tiri
endavant en noves ocasions i que entre tots fem dels Pèlags un lloc de
referència mediambiental. Ara bé, també tenim clar que aquesta situació
és deguda a la falta de definició del projecte per part del Consistori,
que és capaç de posar panells i un mirador preciós però no de detallar
exactament a què volem que respongui aquest espai: a un parc natural?,
a un espai d’oci?, a una reserva natural on puguin viure espècies de flora
i fauna d’alt valor d’extinció?, a un lloc d’esbarjo i “merendero”?, a un
lloc on celebrar la revetlla de Sant Joan?, a un espai d’aprenentatge i
observació del medi, obert a escoles i grups d’aprenentatge? Exigim a
l’equip de govern que, per una banda, prengui mesures immediates pel
que fa al pas dels vehicles des de l’entrada del Pèlag Fiol fins al Pèlag
Gran (deixant pas, evidentment, als veïns i pagesos que necessitin fer-ne
ús) per evitar possibles accidents abans no sigui massa tard, i de l’altra,
treballar una proposta clara per als Pèlags amb els veïns del poble, la resta
de regidors, veïns i persones més directament afectades i usuàries, per
adoptar mesures a mitjà termini sobre l’ús d’aquest espai tan característic
i que tots estimem tant.

FINAL DE CURS ATÍPIC
Desitgem a tots els infants
de la llar d’infants i l’escola
Llebeig unes bones vacances,
en especial als alumnes de
6è. Sabem que aquest final
de curs no ha estat com
s’esperava, però de ben segur
que durant els últims mesos
haureu pogut aprendre
moltíssimes coses com la
importància de la solidaritat
i la força col•lectiva per fer
front a les adversitats. Volem
fer un agraïment al personal
docent tant de l’escola com la llar d’infants, per la predisposició i
per l’esforç de les darreres setmanes ja sigui per reobrir les portes
o treballar per un inici de curs més complicat que mai.
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TON RIMBAU, MILLOR
VINYETER DE L'ANY PER
UNA REVISTA FRANCESA

VOLUNTARIS I VOLUNTÀRIES S'ORGANITZEN PER
NETEJAR ELS PÈLAGS

PERSONES.

El vilobinenc Ton Rimbau, propietari del celler
Porcellànic, ha guanyat el premi “Vigneron de l’année” de
la revista francesa Omnivore. La singularitat del treball de
Rimbau són vins “connectats amb la natura”, i ell mateix
es defineix com a “permaviticulturor”: el que cuida les
persones, la resta de la natura i té present els drets sobre
el planeta de les properes generacions. A la seva vinya
hi posa alls, per exemple, aigua de mar, i fa proves amb
productes com sèrum de la llet, el xerigot. Al portal Va
de Vi de www.elmon.cat, explica que “un vi no pot ser
un gran vi si està contaminat” i té molt clar que des del
primer moment ha anat a contracorrent. “El meu pare
treballava unes vinyes sense una sola herba, i ara en pots
trobar més de 400. Algun veí em diu, «ai, si el teu pare
et veiés», com si estigués fent una cosa malament.” En
nom de Vilobí, donem volem donar-li l’enhorabona i
encoratjar-lo a seguir treballant productes amb segell i
tanta personalitat.

El passat diumenge 14, un grup de voluntaris i voluntàries ens vam calçar les vambes i vam fer una sortida als
pèlags d’una forma peculiar. Entenem com a peculiar alguna cosa que surt del que és normal, i el que és normal és
pensar que als pèlags es va a gaudir de l'entorn, del tresor que tenim a casa. En part va ser així, però acompanyats de
mascaretes, guants i bosses de brossa i amb la intenció de recollir les deixalles de les onades de gent que ocupen sense
gens de respecte des de fa més d’un mes els pèlags. En total van ser 36 voluntàries i voluntaris, i es van recollir fins a 20
bosses plenes d’escombraries, dada que trobem alarmant. Destaquem la brillant col•laboració d'infants, adolescents,
mares i pares que van decidir que la tarda del seu diumenge seria treure porqueria dels pèlags. Mil gràcies.
Us informem també que seguirem fent batudes al terreny cada 15 dies per poder continuar el moviment per
mantenir el lloc i conscienciar la gent. És per això també que hem volgut iniciar la iniciativa voluntària via Instagram
#cuidemelspèlags, per així fer arribar el missatge també fora del poble. Donem les gràcies de nou a totes i tots els
voluntaris, petits i grans! I volem motivar més gent perquè s’apunti. Cuidem el que tenim, és l’únic que ens fa veure
d'on som i el que tenim. Gràcies.

#PROPOSTES!
10/07. CONCERT ALS PÈLAGS AMB
LUCAS DALMAN

17/07. CONCERT ALS PÈLAGS AMB
NOELIA&KIM

El cantautor vilafranquí Lucas Dalman, acompanyat
d'Adrià Claramunt i Asier Olabarrieta, proposa un
espectacle musical amb identitat amb composicions
pròpies i cançons conegudes.

Pare i filla revisiten el millor soul, jazz, blues i pop del
segle XX. Un concert intimista i enèrgic amb la companyia
de Carles Vidal (Cia. Elèctrica Dharma).

16/07. DONA SANG!

18/07. INAUGURACIÓ DE LA NOVA
ZONA ESPORTIVA

El proper 16 de juliol de les 18 a les 21 h, el Banc de Sang
serà a Cal Boter. Animem tots els veïns i veïnes a aportar el
seu granet de sorra col·laborant-hi.

16/07. BIBLIOBÚS
El Bibliobús ha reprès la seva activitat. El proper dia
serà dijous 16 de juliol de les 18 a les 19.15 h davant
l’ajuntament.
Per a la teva comoditat, t’avancem algunes mesures que
han pres: podràs agafar documents en préstec i retornar
aquells que tinguis; no podràs utilitzar els ordinadors
ni accedir a la col·lecció; t’aconsellem que demanis
prèviament els documents que t’interessen per mitjà
del formulari Connecta, així els tindran preparats quan
vinguis, i si no saps quins documents vols, pots dir-nos
quins temes t’interessen i te'n portarem una selecció
perquè acabis de triar quan vinguis; els documents que
vulguis han de ser del fons del teu bibliobús, consulta
al catàleg Aladí els seus títols. Recorda que, a més,
tens al teu abast els llibres, pel•lícules, diaris i revistes
de la plataforma de préstec digital eBiblio Catalunya;
excepcionalment, si vols que algú altre reculli els
documents per tu, pot fer-ho sempre que faciliti el teu
número de carnet i els títols que has demanat; per a la
seguretat de tots, és obligatori que vinguis amb mascareta.

Dipòsit legal: B. 51011-1999 | vilobielteupoble@gmail.com
Coordinació: Regidoria de Comunicació

El proper dissabte 18 de juliol a les 10.30 h se celebrarà
la inauguració de la nova zona esportiva, amb la
presència de la presidenta de la Diputació de Barcelona, la senyora Núria Marín.

31/07. CONCERT
ALS PÈLAGS AMB
VEUS PER ON
Un grup vocal de noies que
fan versions de cançons
reconegudes de fa més
de quaranta anys fins a
l’actualitat, amb estils
musicals diferents, creant un
ambient càlid i familiar.

APUNTA'T A LA CERCAVILA
Panderetes, cercolets, gitanes i cercolets! Vols formar part
de la cercavila aquesta Festa Major 2020? Edat mínima per
apuntar-s'hi, nens/es de P4. Inscripcions a l'Ajuntament o
trucant al 93 897 89 80.

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

