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01 ES CONSTITUEIX LA NOVA 
CORPORACIÓ MUNICIPAL
El dia 15 de juny va tenir lloc el primer plenari de la 
legislatura per constituir la nova Corporació Municipal. Els 
regidors i regidores escollits en les eleccions del 26 de maig 
de 2019 van jurar o prometre el seu càrrec, i seguidament 
es va procedir a les votacions per a l’elecció de l’alcalde. 
Francesc Edo, de Viure Vilobí, va ser la candidatura més 
votada i va renovar l’alcaldia. El segueixen Josep Lluís 
Arbós, Elena Colet,  Agustí Díaz-Prieto i Sergi Muela, de 
Viure Vilobí; Ramona Suriol i Josep Maria Flores, de Vilobí 
i República; Ester Vallès, de Sent Vilobí, i Anna Freixedas, 
de la CUP. L’acte va cloure amb els parlaments dels diferents 
candidats, els quals van expressar la seva voluntat de 
treballar en benefici del municipi i del seu veïnat. 

El 17 de juny, Francesc Edo va signar el decret de nomenament 
de tres tinences d’alcaldia (1r tinent d’alcalde, Agustí Díaz 
Prieto; 2n tinent d’alcalde, Josep Lluís Arbós, i 3a tinenta 
d’alcalde, Elena Colet) i el de delegació de competències als 
regidors i regidores del govern municipal, format per Viure 
Vilobí. El cartipàs es reparteix de la manera següent: 

Àrea de desenvolupament i territori: 
- Urbanisme: Agustí Díaz-Prieto
- Serveis i obres municipals: Josep Lluís Arbós
- Medi ambient: Sergi Muela
- Agricultura: Josep Lluís Arbós

Àrea d’atenció a les persones: 
- Benestar social: Agustí Díaz-Prieto
- Sanitat: Agustí Díaz Prieto
- Educació: Elena Colet
- Gent Gran: Agustí Díaz-Prieto
- Igualtat: Elena Colet

DES-
TA-
CAT!

Àrea de dinamització sociocultural: 
- Cultura: Elena Colet
- Festes: Elena Colet
- Joventut: Sergi Muela
- Esports: Sergi Muela

Com a novetat, s’ha assignat la figura de delegat/da de barri, 
perquè canalitzi suggeriments, peticions i queixes de les veïnes 
i veïns de cada nucli de població: 

Barri de Bellver: Agustí Díaz-Prieto
Barri de la Plaça i la Font: Elena Colet 
Barri de les Guixeres: Josep Lluís Arbós 

També s’han nomenat els representants de la corporació 
municipal en els diferents òrgans locals:

Mancomunitat Intermunicipal: 
Titular: Francesc Edo / Vocal susbtitut: Josep Lluís Arbós

Consell Escolar de l’escola Llebeig: 
Titular: Elena Colet / Vocal substitut: Francesc Edo

Junta de la Parròquia de Santa Maria de Vallformosa: 
Vocal titular: Francesc Edo / Vocal substitut: Josep Lluís Arbós

Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès
Vocal titular: Francesc Edo / Vocal substitut: Agustí Díaz-Prieto
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02 VILOBÍ ACULL LA XXI 
MOSTRACTIVA

El dijous 4 de juliol es va celebrar a Vilobí del Penedès la XXI 
MostrActiva de la Gent Gran de l’Alt Penedès, que organitza el 
Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès, amb el suport del Servei 
de Benestar Social del Consell Comarcal i de l’Ajuntament i el 
Casal de Gent Gran de Vilobí, els amfitrions d'aquesta edició.

La celebració va començar amb una visita a la Mostra d’Activitats 
Lliures dels Casals de Gent Gran de l’Alt Penedès (MostrActiva), 
instal·lada a les dependències del Casal Municipal de Gent Gran 
de Vilobí. En aquesta edició de la MostrActiva, hi van participar 
29 casals i associacions de gent gran de l’Alt Penedès i s’hi van 
exposar més de 100 peces realitzades pels assistents als tallers de 
manualitats.

Després de visitar l’exposició, els més de 300 assistents es van 
traslladar a la sala d’actes del Centre Cívic Jaume Via, on es van 
fer públics els noms dels autors de les manualitats reconegudes 
pel jurat de la MostrActiva: M. Àngels Ferrando, de Puigdàlber, 
va guanyar el reconeixement a la manualitat més original; Antoni 
Sàbat, de Vilobí del Penedès, el reconeixement a la més pràctica; 
Tina Mestres, de Castellví de la Marca, a la més elaborada; 
Lali Millán, de Sant Miquel d’Olèrdola, el reconeixement a la 
manualitat feta amb més materials reciclats, i Dolors Sogas, de 
Sant Pere de Riudebitlles, el reconeixement a la manualitat feta 
amb diverses tècniques.

Seguidament, es van homenatjar les “Persones Grans amb Mèrit 
2019”, un reconeixement creat pel Consell de la Gent Gran de l’Alt 
Penedès per distingir les persones grans de la comarca que tenen 
una especial trajectòria vital i una major participació en tasques de 
voluntariat social o cultural. 

La trobada va continuar amb el lliurament de recordatoris als 
representants dels 29 casals i associacions de gent gran participants 
a la MostrActiva 2019.

El president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Xavier Lluch; 
l’alcalde de Vilobí del Penedès, Francesc Edo; el president de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones del Consell Comarcal, Jordi Bosch, i 
el regidor de Gent Gran de Vilobí del Penedès, Agustí Díaz-Prieto, 
van ser els encarregats de lliurar els reconeixements  i recordatoris 
i van felicitar els participants dels tallers de manualitats per la 
qualitat dels treballs exposats.

Xavier Lluch va parlar de la diversitat de les necessitats i interessos 
de les persones grans, que abasten un ventall d’edats cada dia 
més ampli, i de la necessitat d’adaptar els casals de gent gran per 
adaptar-se a aquesta realitat en canvi constant.

A continuació va començar l’actuació de l’actriu amateur local 
Rossita Romeu Gras, que va interpretar amb molta gràcia i talent 
un monòleg humorístic. 

La trobada va acabar amb un refrigeri ofert per l’Ajuntament de 
Vilobí i amb una visita a les carpes instal·lades per a l’ocasió a la 
plaça de la Vila, amb activitats i informació sobre serveis d’interès 
per a les persones grans.

Des de la Regidoria de Gent Gran, es vol fer un especial reconeixe-
ment a la tasca de l'Associació d'Avis de Vilobí, que durant tot l'any 
organitza activitats i excursions de manera periòdica per als veïns 
més grans del municipi. 
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DIARI VISUAL
#MAGRADAVILOBI

04

01 L’escola Llebeig de Vilobí del Penedès ha rebut 
recentment un premi Baldiri Reixac en la categoria d’alumnes 
per l’experiència “Emociona’t amb el petit avet”. En aquesta 
categoria, es premien iniciatives i experiències educatives 
amb un enfoc cultural i en català. Es valora que incloguin 
pràctiques educatives avançades i de transformació que 
situïn l’alumne al centre de l’aprenentatge. L’acte de 
lliurament dels premis va tenir lloc el diumenge 2 de juny 
al teatre Romea de Barcelona i va ser conduït per Roger de 
Gràcia i Judith Martín. 

02 El divendres 7 de juny es va fer l’Hora del Conte amb 
l’espectacle Explica’m una selva, a càrrec de Moi Aznar. Va ser 
una sessió de contes que tenien com a fil conductor la selva i 
van anar acompanyats de cançons i música. Va tenir un gran 
èxit de participació infantil i en acabar el conte, els alumnes de 
sisè van oferir berenar, els beneficis del qual va anar a càrrec 
de la Fundació l’Espiga. Van recaptar un total de 130 €. 

02

03 El divendres 21 de juny l’Astrid Barqué ens va 
presentar un nou taller d’alimentació saludable pensat 
especialment per Sant Joan. L'activitat, adreçada als 
més petits, tenia com a objectiu preparar i decorar per 
la típica coca d'aquesta festa. Com sempre en aquests 
tipus de tallers, un èxit!

04 Després d’una parada d’un any, el Festival Talls va 
tornar a organitzar-se per sisena edició. Prop de 500 
persones van passar pel Pèlag Sec per gaudir d’un 
festival maridat amb bons vins i caves locals, amb els 
millors varietals de cada celler. Des de l’organització 
estem contents pel resultat d’enguany, ja que s’han 
posat el fonaments per continuar amb una vetllada 
que marida cultura i promoció econòmica dels nostres 
cellers. Esperem que tots els veïns i veïnes hàgiu gaudit 
d’una bona nit. 

03

01

02
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05 El 27 de juny es va fer un taller de creació i decoració 
del propi cabàs. L’activitat va tenir molt bona acollida i 
participació, un total de 10 dones al taller realitzat per 
Quitiquilma, en el qual la Rosa i l’Imma van ensenyar a 
decorar un cabàs de palma amb roba i utilitzant la tècnica 
de l’stencil.

06 L’estiu és aquí i amb la seva arribada, l’inici de les ac-
tivitats de Casal d’Estiu i Estiu Jove al municipi, que ja han 
començat a funcionar. La setmana del 8 de juliol , els nostres 
joves han estat a Menorca gaudint de la Setmana Jove. 

07 Durant aquesta primavera s'han realitzat les obres  
de millora a les piscines municipals per tal d’augmentar 
la qualitat de l'aigua, la seguretat en l’emmagatzematge 
de productes i un nou mòdul d'obra per a la ubicació de 
la nova farmaciola (socorrista), així com el magatzem de 
material divers per a la bona funcionalitat de la piscina. 
Aquests treballs han estat realitzats per l'empresa especi-
alitzada en piscines SOLATEP. La piscina disposava d'uns 
equips de depuració instal·lats en l'obra inicial de la pi-
scina, així com d'un espai reduït per a l'emmagatzematge 
de productes químics. L'espai destinat als primers auxilis 
requeria ampliació i existia una important necessitat d'un 
espai destinat a l'emmagatzematge dels estris per a les 
activitats i el manteniment. Les millores han consistit en 
l'ampliació de la sala de màquines, amb la instal·lació 

d’un magatzem aïllat per als productes químics per incre-
mentar la seguretat; el filtratge, completament nou, s'ha 
dotat d'un filtre de més capacitat amb una sorra d'alt ren-
diment. Uns innovadors motors amb un sistema d'estalvi 
energètic complementen la instal·lació de manera sos-
tenible. A la planta superior, s'ha construït i dotat del ma-
terial necessari una àmplia farmaciola i sala de primers 
auxilis; adjunt a la farmaciola, un magatzem d'uns 30m2 

per poder disposar d'un espai d’emmagatzematge dels 
materials que es fan servir als casals i activitats d'estiu. 

Amb aquestes millores, la piscina d'estiu disposa actual-
ment d'un modern sistema de filtratge, segur i totalment 
automatitzat, que permet gaudir del bany amb totes les 
garanties. L'atenció a l'usuari es veurà millorada amb 
l'ampliació i dotació de la farmaciola, així com de l'espai 
de magatzem de materials, que facilitarà la conservació 
d'ombrel·les i material divers.

08 Les educadores de l'escola bressol han anat a Sant 
Joan de Déu a fer una formació sobre primers auxilis en 
cas d'accident infantil (és una formació molt interessant 
també per a famílies). La formació continuada és essen-
cial en la seva professió, les educadores de Vilobí tenen 
moltes inquietuds i moltes ganes de millorar en la tasca 
educativa. Aquest mes de juliol tornen a l'Escola d'Estiu 
de Saifores, una formació de la Diputació a Barcelona.

05

06

07

08
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CUP ALTERNATIVA 
PER VILOBÍ 

Benvolguts veïns,

El passat 15 de juny, després d’una setmana intensa 
políticament tant pels acords polítics en molts 
municipis del país com per la finalització del judici 
als presos polítics per les accions i actuacions de l’1 
d’Octubre, es va constituir el nou Consistori de Vilobí 
del Penedès, amb els 5 regidors de Viure Vilobí-CP, 
els 2 de Vilobí i República-ERC i la regidora de Sent 
Vilobí-Junts per Catalunya. La regidora de la CUP-
Vilobí del Penedès va jurar el càrrec de regidora en el 
següent ple convocat, el passat 26 de juny, de manera 
extraordinària, ja que el dia 15 ella no va poder 
assistir a la constitució del nou Consistori per motius 
laborals. Tot i la petició del canvi d’hora per part 
de la CUP perquè la regidora pogués ser-hi present, 
aquest va ser denegat i l’acte es va dur a terme sense 
la presència d’Anna Freixedas, l’absència de la qual 

GRUPS POLÍTICS

malauradament ningú no va excusar. Atès que en 
aquell moment el partit no va poder expressar el seu 
posicionament per a la legislatura que tot just ara 
s’enceta, us adjuntem en aquest butlletí el parlament 
presentat per la regidora en el moment de jurar el 
càrrec. 

Aprofitem també per felicitar els nous regidors i 
esperar poder treballar conjuntament amb molts temes 
per fer de Vilobí un poble més participatiu, actiu i 
implicat en les decisions consistorials.

Per acabar, volem recordar que l’1 d’octubre del 2017 
més de 600 veïns de Vilobí vam anar a votar, dels 
quals 591 (96,4%) vam votar SÍ a la independència. 
En les darreres eleccions europees, un 80% dels 

vots també eren independentistes, i tanmateix, 
capricis del destí, aquest referent com a poble s’ha 
difuminat davant els resultats de les darreres eleccions 
municipals. De sobte, la referència de lluita de “Vilobí 
resisteix” cedeix significat balsàmic a un PSC que 
‘resisteix’ a Vilobí malgrat el gran càstig electoral 
rebut arreu de Catalunya, fruit de la gran indignació 
per l’aplicació del 155. L’argument que en els pobles 
petits no s’ha de mirar des del prisma nacional és 
un fet, però molt poc vàlid si tenim present que és 
precisament en els municipis on comença la política 
i la força de l’àmbit nacional. Sense el pes dels 
municipis, els partits no existirien, i hem de tenir 
present que quan parlem de vulneració dels drets 
humans no podem deixar que la passivitat ens faci 
còmplices. vilobidelpenedes@cup.cat

VILOBÍ I REPÚBLICA

Gràcies al suport de 154 veïns i veïnes de Vilobí 
(un 23% dels votants) Vilobí i República som 
des del 26 de maig passat la segona força política 
amb representació municipal, amb dos regidors, la 
Ramona Suriol i en Josep Maria Flores. En primer 
lloc, doncs, volem donar les gràcies a tota la gent 
que s’ha sumat al projecte i que ha treballat per fer 
possible que en menys de dos mesos la nostra can-
didatura fos una realitat. Vilobí i República som 
un projecte polític jove i heterogeni, que, sota el 
paraigua d’ERC, ens hem presentat amb un grup 
de dones i homes preparats per governar i, davant 

dels resultats, per fer l’oposició constructiva que 
Vilobí es mereix. 

Vam néixer de l’esperit de l’1 d’octubre amb la 
voluntat d’implantar una proposta per avançar 
com a poble i com a país, per ajudar a construir la 
futura República Catalana lliure des dels pobles i 
ciutats, i ens satisfà enormement que els ciutadans 
i ciutadanes de Vilobí atorguessin a les tres forces 
sobiranistes que ens vam presentar a les eleccions 
més del 50% dels vots, malgrat que la llei d’Hondt 
va afavorir Viure Vilobí-PSC.  

El nostre principal compromís és impulsar una 
nova manera de fer política que té com a eix 
central la participació ciutadana i la transparència. 
Creiem en un model de Democràcia Participativa 
Permanent que impliqui els veïns i veïnes del 
poble en la gestió del bé comú. Amb humilitat 
però amb determinació, amb esperit crític però 
constructiu, des de Vilobí i República afrontem 
aquest mandat amb il·lusió i responsabilitat, de-
cidits a fer de Vilobí un poble on tothom se senti 
orgullós de viure-hi. 
Visca Vilobí i visca la República! 
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ALBA ESTEVE. 

L’única finestra que hi havia a Ca l’Ermità i que et permetia veure 
el camp de Cal Valentí, on instal·laven l’envelat, era una de molt 
petita que hi havia al bany de l’avi Magí. La tieta Assumpció em 
feia mirar per aquesta finestreta i... sorpresa: ja hi feien els forats 
per aguantar les “antenes” (recordo anomenar-les així) i com cada 
any el meu crit d’alegria “balat-banderes!”, perquè al capdamunt 
hi onejaven unes banderes. Des d’aquell moment ocupava totes 
les hores que podia a mirar aquells homes com treballaven i 
caminaven des d’unes escales certament altes, pujar la vela, 
col·locar els costats, muntar els palcos i l’escenari, i al final de tot, la 
decoració: una espècie d’arcs amb pintures de temes florals, com 
de casa rica en uns anys de misèria. Aranyes de llum que baixaven 
de la vela, la llum era important per al resultat final. “Aquest any 
no han estalviat la llum, fa goig de debò”. I al terra, una gran catifa; 
els últims, substituïda per peces de fusta, que permetien millors 
moviments als balladors.

El dissabte, gairebé tot a punt, toldos a Cal Donato i a Cal Valentí, 
un bé de Déu de taules i cadires, esperant concerts i mitges parts 
de ball, i mentrestant sorteig dels palcos, cosa important perquè 
segons on tocava no veies els músics.

A la barberia els tres Jové no donaven a l’abast; els últims de la cua 
jugaven a les cartes a Cal Donato, i quan era el seu torn, un crit al 
cafè i de seguida asseguts a la butaca. Quina muntera de cabells 
al terra! Aleshores l’“arregladet” no es duia perquè els cèntims 
costaven de guanyar i costaven de gastar, de manera que el que 
tocava era una bona tallada, que durés uns quants mesos. Afaitar 
era tot un mal de cap, les dutxes no es coneixien gaire bé i el sabó a 
la cara no creixia per més que moguessin la brotxa. Finalment tot 
acabava bé, i el Floïd rematava la jugada. El Floïd del fort, perquè 
el suau no agradava tant, “si no pica és que no fa res”, deien. No us 
enganyo si us dic que tota aquesta història podia dur-se a terme fins 
a les dues o les tres de la nit.

La tieta aprofitava aquestes hores per cuinar l’oca. A la cuina 
sempre tenia a punt aigua calenta per rentar caps o barbes dures, 
i al mateix temps anava coent la bèstia. Eren oques de debò, i no 
com els pollastres actuals. De l’oca et tocaven talls que no sabies 
si eren de la part de dalt o de baix, la pell i el greix era ja tota una 
festa quan encara no havies arribat a la carn. Quina aroma feia la 
greixonera! Tot i les poques hores que dormíem a mi se’m feien 
llargues esperant el dinar. Amb el rostit, escarola blanca d’estiu, 
ben escorreguda amb una coixinera especial per a això i una altra 
safata amb escalivada de pebrots i albergínies. No era una proposta 
d’escalivada reduïda amb flor de carbassó, no. La tieta només 
sabia fer escalivades amb pebrots verds i vermells ben dobles i 
l’albergínia llarga i no massa gruixuda per evitar que tinguessin 
gaire llavors. La beguda fresca tant com vulguis, amb les barres de 
gel que havia dut el Josep de Cal Xic amb el seu camió. A Igualada, 
sempre aigua; a Vilobí, vi blanc i fins tot “xampany”, fent servir 

PERSO
N

ES.
JOSEP Mª VALLÈS
La Festa Major per un igualadí

el mot francès. I de postres unes síndries que no cabien a la 
taula, també gelades perquè feien companyia a les begudes 
dins del cubell.

El diumenge al matí, missa solemne i cap a la plaça a fer 
el vermut. L’orquestra, que també era cobla, a tocar unes 
sardanes. Les almejes de la Paquita amb la salsa especial feta 
per ella, un refresc i sardanes de fons, era cosa de disfrutar 
i valorar més. Ara ja vell, lamento no entendre que allò 
s’acabaria i vindrien temps que per la festa major tindríem 
botifarrada popular i una bona orquestra només una estona. 
Això del ball de vetlla em recorda a les mitges racions que 
serveixen alguns restaurants. El cambrer ho recomana per als 
vailets, i alguna vegada passa que no és per falta de gana sinó 
de butxaca. Deixem aquest camí, que no ens portaria enlloc.

Ball de tarda: ple de forasters, és a dir, de gent dels pobles del 
voltant; als dos cafès, partides de cartes. Algunes prohibides 
com el 7 i mig, amb força calés sobre la taula. Ja som a la nit. 
L’aroma de l’anís i els cafès ens prepara per al concert; un 
silenci adient, les motos aturades a meitat de la costa i a Ca 
l’Ermità, obert per a l’últim servei: a la barberia les noies i 
senyores es canvien el calçat, no seria prudent que les sabates 
per estrenar s’empolsessin pel camí, i la tieta, sempre riallera, 
atén a tothom. Als palcos s’hi veuen els convidats. Recordo 
perfectament el Sr. Santacana, parent de Ca l’Olivella, amb 
un vestit gairebé tot blanc, i ell moreno de mar (no de l’era 
com tots els del poble). La seva senyora i la seva filla, elegants 
de debò. Renoi quin goig que feien! I quina sort el ballador 
que pogués treure a ballar aquella noia! Ja de més gran, vaig 
saber que tenien una cotilleria a la Rambla de Catalunya, a 
Barcelona. 

Però si hem de parlar de convidats, no podem passar per 
alt el que dugueren a Cal Cana: un torero. I quin torero! Ni 
més ni menys que el Chamaco. Hi vaig poder parlar gràcies 
al Sr. Santacana, que me’l va presentar. També seria bo de 
recordar el Sr. Antonio i la seva esposa Carmelina. Ell nascut 
al costat de Can Caldes, i ella, cubana. El Sr. Antonio va fer 
fortuna a Cuba, i quan ens visitava, portava uns cotxes (crec 
que en deien Aiguas) tan amples que uns dies abans de 
venir, eixamplaven el camí fins a Cal Pacra, on el Teri els hi 
guardava. Això sí: tot no hi cabia dins la pallissa. Comprava 
més d’una toia i cedia el dret del ball a tot el poble, fet que era 
molt valorat, en definitiva era un ball més. A ell no recordo 
veure’l ballar mai. Amb el ball del fanalet, el de l’obsequi i 
amb els dels socis casats, s’acabava la Festa Major, això sí, 
amb les millors orquestres de Catalunya. A l’última dia (el 
pare en deia el dia del gos no sé per què) l’Orquestra Savoy 
amb el Teclu de músic, que també era el segon barber del 
poble.

Si ho allargo més, m’engegareu a dida. L’envelat, que es 
trigava uns quants dies a muntar-lo, en qüestió d’hores ja no 
hi era i tocava esperar l’any vinent, si Déu vol.
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VOLS FORMAR PART 
DE LA CERCAVILA?

Panderetes, pastorets, cercolets o 
gitanes? De quin ball t'agradaria formar 
part? L'edat mínima per als més petits 
és partir de P-4. Per als més adults, no 
hi ha ni mínim ni màxim! ;) Truca a 
l'ajuntament (93 897 89 80) i informa-
te'n! 

Alguns la coneixem per ser "la Rosa de la guarderia 
o del menjador" i altres com "la Rosa del consultori", 
però tots la coneixem. I és que la Rosa Vázquez ha 
dedicat 25 anys de la seva vida al servei del poble i de 
les persones. Amable i dolça sempre, fins i tot, quan 
ens demanava reiteradament que ens agaféssim de 
la corda per anar a dinar al local i ens feia acabar 
el dinar que no ens venia massa de gust o quan feia 
mans i mànigues per fer-nos un lloc a la consulta del 
metge quan teníem una urgència. 

Parlant amb ella, no sabria dir-nos en quina posició 
com a treballadora de l'Ajuntament es queda. Explica 
que de cadascuna n'ha après coses bones i dolentes, 
però moltes coses, i que amb totes, la paciència ha 
estat la seva millor aliada. Els petits la requereixen, 
però els grans també. 

Ha estat una bona companya i amiga, apreciada per 
tots. Sap treballar en equip,  estirar i arronsar quan 
toca a parts iguals, escoltar i treballar. Tot el que cal 
saber per estar al servei de les persones. Això és el que 
ella ha fet. I ho ha fet molt bé. 

Dediquem aquest espai a recordar i reconèixer la 
tasca de la Rosa durant aquests 25 anys. Ara que ja s'ha 
jubilat, volem donar-li les gràcies per tot i desitjar-li el 
millor! 

ROSA VÁZQUEZ
25 anys al servei del poble i 
les persones

PROPOSTES!

CICLE DE CONCERTS A 
LA FRESCA AL PÈLAG 
SEC
El Pèlag Sec tornarà a ser l'auditori del 
Cicle de Concerts a la Fresca a Vilobí! 
Serà a partir de les 22.30 h i l'entrada és 
gratuïta! Apunta: 

13/07: Jorge Armando (tenor) i pianista
20/07: Picarda Quartet
27/07: La Guti di Finizio

REFRESCA'T I MULLA'T A LA 
PISCINA!

Recorda que les instal·lacions de la piscina municipal obren 
de les 11 a les 20 h de dilluns a diumenge. Durant aquest 
mes de juliol també es faran activitats físiques i aquàtiques: 
aquazumba i aquagym! Informa-te'n a l'ajuntament! 

D'altra banda, el proper 14 de juliol et podràs banyar per una 
bona causa: mulla't per l'escleròsi múltiple. Suma-t'hi! 


