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VILOBÍ, EL TEU POBLE / MUNICIPAL

ACORDS DE PLE
14/07/21
• Va prendre possessió com a regidora del grup municipal Vilobí i 
República-ERC la senyora Sara Miralpeix Petit.

•El Ple es va donar per assabentat del resultat de la liquidació de 
l’exercici 2020:

Fons líquids 582.131,64

Drets pendent de cobrament 581.677,35

Obligacions de pagament -373.647,50

Partides pendents d'aplicació 248,91

Romanent de tresoreria total 790.410,40

Saldos de dubtós cobrament 350.641,89

Excés de finançament afectat -232.358,47

Romanent de tresoreria per a despeses generals 207.410,4

• Amb 6 vots a favor (grups municipals Viure Vilobí-CP i 
SentVilobí+JuntsxCat) i dues abstencions (grup municipal Vilobí 
i República-ERC), s’aprovà la modificació de l’Ordenança fiscal 
número 14, preu públic per la prestació de serveis culturals i 
esportius.

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

CONCEPTE TARIFA EN €

1 activitat 1 dia a la setmana 90

1 activitat 2 dies a la setmana 150

• Els imports s’abonaran fraccionats en tres quotes.

ACTIVITATS ESPORTIVES PER A PERSONES JOVES I 
ADULTES.

CONCEPTE TARIFA EN €

Escola Esportiva 90

1 activitat 2 dies a la setmana 150

• Els imports s’abonaran fraccionats en tres quotes.

AULA DE CULTURA. Comprèn les activitats de: ioga, tai-
txi, gimnàstica de manteniment, relaxació, zumba, pilates, 
informàtica, anglès, italià, català per a immigrants, català per a 
adults, i altres de naturalesa anàloga.

Les quotes s’abonaran en rebuts trimestrals. 

•Amb 5 vots a favor (grup municipal Viure Vilobí-CP) i 3 vots en contra 
(grups municipals Vilobí i República-ERC i SentVilobí+JuntsxCat), s’aprovà 
la modificació de crèdits número 2/2021.

DESPESES - SUPLEMENTS

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT

227.99/231 Serveis socials bàsics 2.000,00

609.00/153 Retolació carrers i masies 10.650,00

609.00/323 Millores pati escola Llebeig 19.600,00

609.00/342 Parc aquàtic piscina municipal 10.900,00

623.00/165 Il·luminació pàrquing zona esportiva 2.100,00

633.00/333 Reparació aire condicionat Centre cívic 1.100,00

765.00/172 Penedès 360º 15.000,00

TOTAL 61.350,00

CONCEPTE TARIFA EN €

Quota mensual per cada activitat d’una hora de durada 
(persones empadronades a Vilobí del Penedès) 18,00

Quota mensual per cada activitat d’una hora i mitja de 
durada (persones empadronades a Vilobí del Penedès)

25,00

Quota mensual per cada activitat d’una hora de durada 
(persones de fora del municipi)

25,00

Quota mensual per cada activitat d’una hora i mitja de 
durada (persones de fora del municipi) 30,00

Quota mensual per cada activitat d’una hora de durada 
a partir de 65 anys inclosos 12,00

Quota mensual per cada activitat d’una hora i mitja de 
durada a partir de 65 anys inclosos

15,00

Quota mensual per la realització de 2 sessions d’una 
mateixa activitat o activitat diferent, d’una hora de du-
rada (persones empadronades a Vilobí). Preu mensual 
per les 2

30,00

Quota mensual per la realització de 2 sessions d’una 
mateixa activitat o activitat diferent, d’una hora i mitja 
de durada. (persones empadronades a Vilobí). Preu 
mensual per les 2

35,00

Quota mensual per la realització de 2 sessions d’una 
mateixa activitat o activitat diferent, d’una hora de 
durada (persones de fora del municipi). Preu mensual 
per les 2

35,00

Quota mensual per la realització de 2 sessions d’una 
mateixa activitat o activitat diferent, d’una hora i mitja 
de durada (persones de fora del municipi). Preu men-
sual per les 2

40,00

Català per a immigrants Gratuït

DESPESES - HABILITACIONS

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT

120.05/132 Retribucions bàsiques vigilant municipal 3.100,00

121.01/132 Complement destí vigilant municipal 1.700,00

609.00/342 Complement específic vigilant municipal 2.900,00

227.00/163 Neteja via pública 6.500,00
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#DESTACAT
ELS INFANTS I JOVES 
GAUDEIXEN DE L’ESTIU TOT I 
LES RESTRICCIONS
L’estiu és segurament l’època més esperada pels infants i joves. 
I enguany, després d’un curs escolar molt estrany marcat per la 
covid, encara més. Coneixent aquest fet, des de l’Ajuntament 
i, concretament, l'organització de les activitats d’estiu s’ha 
treballat molt intensament perquè el poguessin gaudir. S’han 
programat excursions, acampades, activitats i experiències 
adaptades a les circumstàncies amb l’objectiu que els més petits 
i joves no es quedessin sense l’estiu que esperaven. Això, sumat 
al gran nombre d’inscripcions, que revalida un any més la 
proposta vilobinenca entre les més consolidades de la comarca, 
ha obligat a treballar amb més previsió i planificació que mai. 
Un dels principals canvis que això ha provocat és el de dividir 
els grups de l’Estiu Jove en dues franges d’edat, fet que des de 
l’equip de monitoratge es valora molt positivament perquè 
permet adaptar millor les activitats als ritmes i inquietuds 
de cadascun. En aquest sentit, es tracta d’una mesura que ha 
esdevingut aprenentatge ja que ha vingut per quedar-se si la 
demanda segueix sent la mateixa. Malauradament, però, encara 
no hem vençut la covid i aquest estiu també hem hagut de 
conviure-hi. Ja a la primera setmana, van sorgir casos positius 
que van obligar a confinar grups sencers, però, per sort i gràcies 
al treball previ, la planificació i el compliment del protocol, 
tots els grups van poder finalitzar actius. La valoració global, 
però, és del tot positiva ja que la major part dels grups han 
pogut completar el programa previst de manera satisfactòria. 

CRIDA A UNA INSCRIPCIÓ 
RESPONSABLE ALS ACTES DE 
LA FESTA MAJOR!
Aquest any, la Festa Major 
també serà diferent. 
Segurament, ja heu pogut 
fullejar el programa d’actes 
(en cas que encara no el 
tinguis el pots recollir a 
l’ajuntament o descarregar 
digitalment a través de www.
vilobi.cat) i haureu vist 
que l’assistència als actes 
requereix inscripció prèvia. 
Aquesta mesura permet controlar els aforaments i garantir la 
seguretat de totes les persones que hi assisteixen. Per tal de 
fer més fàcil la tasca de la Comissió de Festes, que des de fa 
mesos treballa per fer possible la Festa Major, fem una crida 
a una inscripció responsable. És a dir, a apuntar-se només 
a aquells actes als quals s’assistirà. De la mateixa manera, 
si tot i haver-vos inscrit no hi podeu assistir, us animem 
a comunicar-ho a cfestesvilobi@gmail.com. També us 
informem que si no heu fet ús de la inscripció 5 minuts abans 
de l’hora d’inici de l’acte, aquesta quedarà automàticament 
alliberada i a disposició del públic. 

Estem segurs que aquest recordatori servirà perquè tots 
puguem gaudir de manera segura dels actes programats! 

622.00/172 Centre acollida visitants Parc dels Talls 11.000,00

623.01/165 Millora de l’enllumenat públi 18.000,00

TOTAL 64.000,00

TOTAL DESPESES 125.350,00

INGRESSOS  MAJORS INGRESSOS SOBRE ELS PREVISTOS

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT

761.04 Subvenció Diputació dispositius i programes 
remot

2.250,00

870.00 Romanent de tresoreria per a despeses generals 123.100,00

TOTAL 125.350,00

TOTAL INGRESSOS 125.350,00

• Per unanimitat, s’aprovà una moció presentada pel grup municipal Vilobí 
i República-ERC per a la inclusió del míldiu en la cobertura de les assegur-
ances agràries.

És evident que aquest no ha estat un any fàcil, i segurament 
les mesures adoptades no han estat al gust de tothom en algun 
moment, però des de l’Ajuntament i la direcció de les activitats 
s’han seguit les indicacions dels professionals i rastrejadors 
covid per tal d’afrontar de la manera més rigorosa i responsable 
possible la situació. Això ha obligat a treballar de manera ràpida 
i flexible en la reprogramació de totes les activitats per garantir 
al màxim les expectatives dels infants i joves en relació amb 
el que estava previst. També s’han seguit oferint activitats per 
mantenir el vincle de grup i ajudar a fer més fàcil el cessament 
de les activitats per a aquells grups que estaven confinats. 
En aquest sentit, també s’ha procurat en tot moment una 
comunicació clara i propera amb les famílies. 

Si alguna cosa podem extreure de tots els imprevistos, anades i 
vingudes que hem tingut aquest estiu, és que tenim un equip de 
monitors i monitores professionals, responsables i amb vocació 
per la seva feina, unes famílies que hi confien i s’adapten a les 
decisions preses malgrat les dificultats logístiques que han 
provocat i, sobretot, que tenim uns infants i joves respectuosos, 
flexibles i comprensius vers la situació de pandèmia que els ha 
robat algunes escenes de l’estiu que tant anhelaven. 
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NOVA SENYALITZACIÓ 
DELS CARRERS DE 
VILOBÍ

Aquest mes de juliol la 
brigada municipal ja ha 
començat a instal·lar la nova 
senyalització dels carrers de 
Vilobí. 

Properament, es canviaran 
els de les masies. Esperem 
que us agradin!

VILOBÍ ES MULLA PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE!

El passat diumenge 11 de juliol es va celebrar novament, com 
ja fa anys que fem, el Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple. Aquesta 
activitat no es va poder realitzar l’any passat a causa de la 
pandèmia de covid, però enguany hem tornat a fer visible 
aquesta malaltia de les mil cares que afecta sobretot dones 
d’entre 20 i 40 anys. Com cada any l’objectiu de la campanya 
és sensibilitzar i informar la societat sobre aquesta malaltia 
incurable i obtenir fons per a la recerca de la Fundació Esclerosi 
Múltiple de Catalunya. Així doncs, a la piscina municipal de 
Vilobí del Penedès, enguany es va recaptar un total de 284 €, 
entre material venut del Mulla’t i la recaptació del 50% de les 
entrades d’aquest diumenge. Es va comptar amb molt bona 
participació de la gent que aquest dia va venir a banyar-se.

CICLE DE CONCERTS AL PÈLAG SEC

Durant el mes de juliol hem pogut gaudir dels concerts al Pèlag 
Sec. Durant tres divendres hem escoltat música variada i diferent 
per adaptar-se als gustos de tothom. Unes noranta persones han 
passat pel Pèlag Sec cada divendres per gaudir dels concerts. 
S’han complert les recomanacions sanitàries del moment i s’ha 
pogut mantenir la distància de seguretat entre persones durant 
els concerts. Volem agrair la participació i la responsabilitat de 
totes les veïnes i veïns que ha permès seguir donant suport a la 
cultura.

AQUEST SETEMBRE, 
CELEBREM LA 
DIADA!
Us informem que el proper 10 de 
setembre a les 21.30 h es farà un acte 
amb motiu de la Diada de Catalunya a 
la plaça de la Vila. L’acte comptarà amb 
parlaments institucionals, la cantada de 
l’himne nacional mentre s’alça la senyera 
a la façana de l’Ajuntament i acabarà 
amb un concert de sardanes i música 
catalana a càrrec de la Cobla Catània. En 
el proper butlletí, us informarem de com 
inscriure-us a l’acte.

AL SETEMBRE 
TORNARÀ L’ESPAI 
SÈNIOR
Després d’un any complicat en relació 
amb l’organització i el desenvolupament 
d’activitats per a la gent gran, us 
informem que el proper mes de 
setembre obrirà de nou les portes l’Espai 
Sènior, amb les activitats habituals i 
d’altres de noves. El proper dissabte 18 de 
setembre se’n farà un acte de reobertura. 
Us ho expliquem de manera detallada en 
el proper butlletí! ;) 

#MAGRADAVILOBI
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#AULA DE CULTURA
CALENDARI D'ACTIVITATS 2021-22

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

CURS DE CATALÀ 
NIVELL BÀSIC I 
ELEMENTAL (*)
9.30 h – 10.30 h
Aula de Cultura

PILATES
9.20 h – 10.20 h
Aula de Cultura

CURS DE CATALÀ 
NIVELL BÀSIC I 
ELEMENTAL (*)
9.30 h – 10.30 h
Aula de Cultura

PILATES
9.20 h – 10.20 h

Cal Boter

PILATES
15.20 h – 16.20 h
Aula de Cultura

PILATES
15.10 h – 16.00 h
Aula de Cultura

PILATES
18.30 h – 19.30 h
Aula de Cultura

TEATRE PER A 
JOVES

16.30 h – 18.00 h
Sala Centre Cívic

CLASSES 
D'ANGLÈS 

(BÀSIC)
17.00 h – 18.30 h

Cal Boter

TEATRE PER A 
ADULTS

16.30 h – 18.00 h
Sala Centre Cívic

CLASSES 
D'ANGLÈS 

(INTERMEDI)
18.30 h – 20.00 h

Cal Boter

IOGA
19.00 h – 20.30 h
Aula de Cultura

TALLER DE 
MANUALITATS

19.00 h – 20.30 h
Aula de Cultura

CLUB DE 
LECTURA (*)

3r dimecres de 
cada mes

21.00 h – 23.00 h
Cal Boter

ZUMBA
21.00 h – 22.00 h
Sala Centre Cívic

Tarifes a la pàgina 2 (Acords de Ple)
(*) Cursos subvencionats

Cada curs ha de tenir un mínim d’inscripcions.
Per formalitzar les inscripcions podeu trucar o anar a l’Ajuntament en el seu horari obert al públic.

NOU!
NOU!

NOU!
NOU!
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GRUPS 
POLÍTICS

CUP ALTERNATIVA PER VILOBÍ

GOVERNAR SENSE VERGONYA

És estiu, fa calor i la gent té més el cap en les vacances que en una altra cosa. 
Moment ideal per modificar el pressupost municipal. Així treballa Viure Vilobí 
– PSC. Allò que ells van aprovar al gener (perquè només hi van votar a favor 
ells), ara ho modifiquen al seu gust. S’afegeixen 125.350 € al pressupost i que 
passi com un punt més d’un ple municipal d’estiu i llestos. Poques preguntes, 
nul·les explicacions. Com a molt al butlletí es publicarà una taula amb els imports 
i avall que fa baixada. Cap explicació de per què es fan aquestes modificacions. 
Modificacions, algunes, força curioses:

- Al gener s’aprova una partida de 22.200 € per al parc aquàtic de la piscina 
municipal. No s’explica cap detall sobre el projecte ni quan s’executarà. Ara, 6 
mesos després, hi afegeixen 10.900 € més. Per què? Doncs, perquè sí. TOTAL 
33.100 € (de moment).
- Al gener s’aprova una partida de 20.700 € per a la nova retolació de carrers 
i masies. Tots no, eh! Només els més deteriorats (ens van dir). Així doncs, era 
una partida de “manteniment” i, per tant, fàcil de saber què es necessita i quant 
costarà, no? Doncs es veu que no ho van saber fer. Ara hi afegeixen 10.650 € més. 
Per què? Doncs, perquè sí. TOTAL 31.350 € (de moment). 
- Al gener s’aprova una partida d’11.000 € per a les millores del pati de 
l’escola Llebeig. Fa anys que s’ha de refer un talús. Segons les explicacions 
de l’Ajuntament mateix, l’acabat final dependrà del que es pugui fer amb el 
pressupost, perquè va molt ajustat. Ara hi afegeixen 19.600 €. Per què? Doncs, 
perquè sí. TOTAL 30.600 € (de moment) .
… i així fins a 125.350 €, que s’utilitzaran per ampliar o habilitar partides. Perquè 
sí. Sense previsió, sense consultar, sense cap reunió prèvia, sense informar, sense 
ensenyar projectes, sense definir res, sense… SENSE VERGONYA!

Senyors (sí, gran majoria de senyors) de Viure Vilobí – PSC, us heu adonat que 
no esteu sols en aquest poble? Tenir la majoria absoluta no legitima aquestes 
actituds. Vilobí som tothom. Com sempre, podeu fer-nos arribar les vostres 
propostes i comentaris a vilobidelpenedes@cup.cat    

VIURE VILOBÍ
LA FESTA MAJOR ENS RECORDA EL MODEL DE POBLE QUE 
ESTIMEM I PEL QUE TREBALLEM DIA A DIA

La Festa Major és la metàfora perfecta del que per a nosaltres és “Viure 
Vilobí”. Aquell sentiment de pertinença de poble, les ganes de trobar-
se amb la gent, de parlar-hi, d’escoltar-se, de saber com els va, de 
col·laborar amb el que sigui, quan sigui i on sigui, d’agrair la implicació 
i la dedicació que alguns veïns i veïnes (en aquest cas, la Comissió 
de Festes) posen de manera totalment altruista a disposició de tothom; 
l’orgull d’obrir les portes de casa a la gent de fora; les orquestres, que 
provoquen que grans i petits s’alcin de la taula per ballar junts, sense 
importar la distància que els separa en el seu dia a dia; dels veïns que 
són amics, dels amics que són veïns… Aquest és el sentiment que ens 
va portar a posar-nos en política un dia i aquest és el que dona sentit a 
la feina que fem al llarg de l’any i que ens manté aquí des de fa molt 
de temps. Això és el poble, això és viure el poble i això és el que mai 
hauríem de perdre de vista, ni nosaltres, els que estem escrivint això, 
ni qui ens llegeixi des de casa. Totes les que estem en aquest grup és 
perquè un bon dia hem viscut la Festa Major així, vivint Vilobí molt 
de prop, estimant la seva gent i esperant amb moltes ganes que torni 
a ser agost. 

Després d’un any i mig marcat per la pandèmia, tenim més ganes 
que mai de recuperar aquest sentiment de Festa Major. Us convidem 
a viure-la, amb cautela i molta responsabilitat, però sortim al carrer i 
fem-la possible! 

VILOBÍ I REPÚBLICA
QUIN ÉS L'ESTIU JOVE QUE VOLEM?

L’estiu de fa dos anys, el nostre grup municipal va demanar al govern del 
senyor Edo un debat obert i serè sobre l’Estiu Jove, ja que consideràvem 
que s’estava apostant per un model massificat en què els joves de Vilobí 
acabaven tenint un pes minoritari. Ho vam demanar en un ple i, com 
malauradament acaba sent norma, al govern la proposta li va entrar per 
una orella i li va sortir per l’altra. Lluny d’aquest model sostenible que 
reclamem des de ViR-ERC, la Regidoria de Joventut que dirigeix el 
senyor Muela ha seguit apostant “amb orgull” per aquest model que 
consideren “exitós” perquè “ve tanta gent de fora”: enguany s’ha assolit 
la xifra rècord de 195 joves inscrits, 48 de Vilobí i 147 de fora. 

Ens continuem preguntant quin benefici aporta a Vilobí aquest model, 
més pensat i enfocat per a la gent de la comarca que no pas per als joves 
del poble. Un model que pensem que, enmig d’una nova onada de la 
pandèmia que precisament incideix entre el col·lectiu jove, ha ajudat 
poc o gens a gestionar una situació que ha estat a punt d’escapar-se de 
les mans. Una cinquantena de joves s’han contagiat a l’Estiu Jove de 
Vilobí en el major brot de la pandèmia registrat en el conjunt de tota 
l’oferta de lleure juvenil de l’Alt Penedès, tot i que, sortosament, tots els 
casos han estat asimptomàtics o lleus. Des de la direcció de l’Estiu Jove 
i el conjunt de monitors i monitores s’han intentat aplicar els protocols i 
les mesures dictades pel Departament de Salut que havien de permetre 
controlar el brot, però el cert és que la situació ha sobrepassat tothom. 
Nosaltres pensem que des de l’Alcaldia i les regidories de Joventut i 
Sanitat es podrien haver pres mesures complementàries a les ja prou 
escasses i confoses que marcava la Generalitat mateixa, com ara haver 
fet un cribratge massiu tan bon punt es van confirmar els primers casos 
positius, cosa que possiblement hauria evitat que més d’un centenar de 
nois i noies hagin hagut de passat deu dies de l’Estiu Jove confinats a 
casa seva, amb o sense símptomes. Que tots ells i elles, i tots els veïns i 
veïnes de Vilobí passeu un bon estiu! Cuidem-nos!
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Dg. — 15.08.2021
Església 
parroquial de 
Santa Maria de 
Vallformosa

Assumpció de 
Maria, 
patrona de la 
parròquia

A les 13 h Missa solemne per a celebrar la festa de la Mare 
de Déu i sant Roc, patrons de Vilobí del Penedès. 
Amb la participació de la Coral Foix de Torrelles 
de Foix

Dv. — 20.08.2021
Pista poliesportiva
municipal

Pregó de la 
Festa Major

A les 19 h Pregó de la Festa Major a càrrec de l’entitat del 
municipi PLAYBACK’S

Pista poliesportiva
municipal

Exhibició dels 
balls populars

Seguidament, Amb la participació dels capgrossos, panderetes, 
els pastorets, ball dels cercolets, diables Magnus, 
els diables petits Magnus i el Magnafoc

Pista poliesportiva
municipal

Castell de focs 
artificials

Tot just a 
l’acabar,

Castell de focs artificials. Acte patrocinat 
íntegrament per INDÚSTRIES BOLCAR

A la plaça de la 
Vila 
    
    Centre Cívic

Concert de 
Festa Major

A les 22.30 h Gran concert de Festa Major amb el grup de 
versions LA TRACA

Ds. — 21.08.2021
Pista
poliesportiva

Joves Vilobí vs 
Sant Sadurní 
d’Anoia

A les 18 h Partit de futbol sala entre l’equip cadet local i 
l’equip convidat de Sant Sadurní d’Anoia. 

Pista 
poliesportiva

Joves Vilobí vs 
Torrelavit

Seguidament, Partit de futbol sala entre l’equip sènior local i 
l’equip convidat de Torrelavit

Pèlag Sec Havaneres A les 20 h Gran cantada d’Havaneres, a càrrec del grup 
XATÓ

Plaça de la Vila 

     Centre Cívic

Concert de 
Festa Major

A les 22.30 h Gran concert de Festa Major a càrrec del grup de 
versions BOCAMOLLS



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

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 

Dg. — 22.08.2021 
Parròquia de 
Santa Maria de 
Vallformosa

Festa de Sant Roc A les 11.30 h Missa solemne en sufragi dels difunts. Cant dels 
Goigs de Sant Roc, copatró de la Parròquia

Pista 
poliesportiva

Tast de vins A les 12 h Tast de vins xarel·lo i escumosos de Vilobí del 
Penedès. Dirigit pel sommelier local Oriol Búrdalo 
Vilapua i maridat per Caram Caram. Hi col·laboren: 
Vallformosa, Can Descregut, Loxarel, Mont-Picolis 
i Planas Albareda. Preu de la inscripció: 10 €

A la plaça Major

     Pista 
poliesportiva

Espectacle 
familiar de màgia

A les 19 h Espectacle de màgia familiar amb l’actuació de 
MAG AIZPI. La proposta aposta per una barreja 
d’humor, interacció amb el públic i números 
sorprenents que no deixen ningú indiferent

Dll. — 23.08.2021 
Pista 
poliesportiva

Espectacle de 
circ

A les 18 h Espectacle de circ TOTAL GLAMOUR, a càrrec 
de la companyia THE SULLIVAN’S. Fresc, alegre i 
entretingut. Carregat de bona música i humor. 

Centre Cívic Gran concert de 
Festa Major

A les 19.30 h Gran concert de Festa Major amb l’orquestra 
SELVATANA. Preu de les entrades: 6 €. En cas 
d’exhaurir-se les entrades, es farà una segona 
sessió a les 22 h. 

Dt. — 24.08.2021 
A la plaça de la 
de Bellver 

Festa musical de 
l’aigua!

A les 18 h Espectacle d’animació amb aigua TXOOF! Adreçat 
al públic familiar, amb jocs i dinàmiques amb 
aigua. 

A la plaça de la 
Vila

     Centre Cívic

Concert a la 
fresca

A les 22 h Gran concert de Festa Major amb el grup EL 
LADO OSCURO, tribut a Jarabe de Palo. 

• La data límit per inscriure’s als actes de la Festa Major és el 13 d’agost a les  
22 h del vespre. Escaneja el codi i accedeix al formulari! 

• També trobaràs l'enllaç a la pàgina d'inici de www.vilobi.cat


