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ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOL IMPORTS

1. DESPESES DE PERSONAL 643.690,00 €

2. DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 714.110,00 €

3. DESPESES FINANCERES 1.200,00 €

4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 22.560,00 €

5. FONS DE CONTINGÈNCIA PRESSUPOSTÀRIA 0,00 €

6. INVERSIONS REALS 738.300,00 €

7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.700,00 €

8. ACTIUS FINANCERS 0,00 €

9. PASSIUS FINANCERS 4.250,00 €

TOTAL DESPESES 2.170.810,00 €

ACORDS DE PLE
12/01/22
• Amb cinc vots a favor (grup municipal Viure Vilobí-CP) i 
quatre en contra (grups municipals Vilobí i República-ERC, 
SentVilobí+JuntsxCat i CUP-Vilobí), s’aprova el pressupost 
municipal únic p¬er a l’exercici de 2022, el resum del qual és el 
següent

ESTAT D'INGRESSOS

CAPÍTOL IMPORTS

1. IMPOSTOS DIRECTES 637.000,00 €

2. IMPOSTOS INDIRECTES 33.000,00 €

3. TAXES I ALTRES INGRESSOS 364.350,00 €

4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 434.300,00 €

5. INGRESSOS PATRIMONIALS 17.000,00 €

6. INVERSIONS REALS 738.300,00 €

7. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 €

8. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 485.160,00 €

9. PASSIUS FINANCERS 200.000,00 €

TOTAL INGRESSOS 2.170.810,00 €

INGRESSOS

Capítol 1. Impostos directes. S’ha previst el mateix volum de 
recaptació, excepte en l’impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua). S’ha reduït la previsió 
d’ingressos en 30.000 euros, atesa la nova regulació d’aquest 
impost, que fa preveure una disminució dels ingressos que 
perceben els ajuntaments per aquest concepte.

Capítol 2. Impostos indirectes. S’ha consignat el mateix import 
que l’any passat.

Capítol 3. Taxes i altres ingressos. En general, els ingressos 
previstos són els mateixos que l’any passat i s’han pressupostat 
tenint en compte la recaptació de 2021.

Capítol 4. Transferències corrents (són les subvencions i altres 
ingressos que venen d’altres administracions i que es destinen a 
despeses corrents). En general són els mateixos que l’any passat. 
Només té un increment l’aportació de l’Ajuntament de Font-rubí 
al sosteniment de la deixalleria compartida, ja que per a l’any 
2022 la Mancomunitat ha previst un increment del preu del 
servei.

Capítol 5. Ingressos patrimonials. Són els lloguers dels bars 
(local i piscina) i dels terrenys on hi ha les antenes de telefonia 
mòbil.

Capítol 7. Transferències de capital (són les subvencions 
d’altres administracions destinades a inversions). S’han 
consignat les següents subvencions:

- Del PUOSC: 250.000,00 euros per a les obres del clavegueram 
de la zona nord-oest.
- De la Diputació de Barcelona:
• 21.700,00 per al clavegueram de la zona nord-oest.
• 196.260,00 per al Parc central.
• 14.200,00 per a les millores de l’enllumenat públic.
• 3.000,00 per a material esportiu (marcador pista poliesportiva).

Capítol 9. Passius financers (són els crèdits que es preveuen 
demanar). S’han consignat 200.000,00 euros de la Caixa de 
crèdit de la Diputació de Barcelona, a interès zero, un any de 
carència i 10 anys d’amortització.

DESPESES

Capítol 1. Despeses de personal. S’incorporen les partides 
corresponents al sou del/la vigilant. S’incorporen les despeses 
corresponents a la contractació de 3 persones dins el Pla 
d’ocupació. S’incrementen els sous del personal en un 2 per cent, 
per Llei de pressupostos de l’Estat.

Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis. En general els 
imports consignats són els mateixos que l’any anterior. Amb 
excepció de la recollida i tractament de residus i la gestió de la 
deixalleria, que s’incrementen notablement.

Capítol 3. Despeses financeres. Es recullen les despeses 
corresponents a les comissions bancàries per la gestió dels 
rebuts de les activitats que organitza l’Ajuntament.

Capítol 4. Transferències corrents (són les subvencions que 
atorga l’Ajuntament, els ajuts assistencials i les quotes dels 
organismes on participa).
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79 HABITATGES HAN ASSOLIT ELS 
REQUISITS DE LA TARIFA BONIFICADA
Per segon any consecutiu s’aplica la tarifa bonificada per als habitatges en què el 
subjecte passiu acrediti la utilització de la deixalleria en les condicions establertes en 
la corresponent Ordenança fiscal, que són les següents:

• Per tal de poder gaudir de la tarifa bonificada prevista en l’article 5.2.2, que 
fomenta l’ús de la deixalleria municipal, el/la subjecte passiu haurà d’omplir un 
formulari que podrà trobar a la mateixa deixalleria, a la pàgina web municipal 
o a les oficines municipals. Aquest formulari s’haurà d’emplenar i presentar, 
juntament amb el DNI, a l’encarregat/ada de la deixalleria. 

• Només s’acceptarà i validarà un formulari per dia. 
• En el formulari s’hauran de detallar els residus que s’hi porten, i l’encarregat/ada 

validarà que els residus que es declaren es corresponen amb els que es porten a la 
deixalleria. Un cop validat el formulari, es segellarà.

• Per poder optar a la bonificació s’hauran de presentar 10 formularis, degudament 
emplenats i segellats, a les oficines municipals, acompanyant-lo d’una instància 
sol·licitant la bonificació abans del 31 de desembre de l’any en curs.

• Els usos fets durant l’any repercutiran en la bonificació de la taxa de l’any 
següent, i no seran acumulables. 

• Aquesta bonificació s’aplicarà únicament per als residus domèstics generats en 
els habitatges que es destinen a domicili particular de caràcter familiar.

Les sol·licituds presentades referents a l'any 2021 que han complert aquests requisits 
han estat 79. A aquests habitatges se’ls aplicarà la tarifa de 171,00 euros, en lloc de la 
general de 190,00 euros.

Tipus de residus bonificables i quantitats mínimes:

#DESTACAT
En general els imports són els mateixos, 
només hi ha un lleuger increment en 
les quotes a la Mancomunitat Penedès-
Garraf.

Capítol 6. Inversions reals. Es recullen 
les inversions previstes per a aquest any. 
En total pugen 783.300,00 euros i estan 
subvencionades en un 62 per cent. Es 
pressuposta una partida de 10.000,00 
euros per a un projecte derivat de la 
participació ciutadana de les veïnes i 
veïns de Vilobí.

CAPÍTOL 7. Transferències de capital 
(les aportacions a altres administracions 
per a despeses d’inversió). Es consigna 
l’import corresponent a la quota anual 
per contribuir a les obres que es van fer 
en el seu dia de la portada d’aigües del 
Ter-Llobregat. I l’aportació a Penedès 
Turisme per al projecte conjunt de tots 
els ajuntaments anomenat “Penedès en 
Família”.

CAPÍTOL 9. Passius financers. Es 
consignen les amortitzacions dels crèdits 
amb la Caixa de crèdit de Diputació de 
Barcelona. Només es paga amortització 
d’aquests crèdits.

• Amb cinc vots a favor (grup municipal 
Viure Vilobí-CP) i quatre en contra 
(grups municipals Vilobí i República-
ERC, SentVilobí+JuntsxCat i CUP-
Vilobí), es desestima una al·legació 
presentada pels grups de l’oposició 
contra l’aprovació inicial del Projecte 
de Parc central a Vilobí del Penedès, i el 
projecte queda aprovat definitivament.

TIPUS DE RESIDU QUANTITAT MÍNIMA

Oli de cuina 1 litre

Voluminosos (mobles, matalassos, cadires, etc.) 1 m³
Aparells elèctrics i electrònics: grans electrodomèstics 
(rentadores, forns, neveres, etc.) 1 unitat

Aparells elèctrics electrònics: altres (petits 
electrodomèstics, fluorescents, etc.) 4 unitats

Residus verds (restes de jardineria, poda, etc.) 1 m³

Bateries de cotxe 1 unitat

Piles 20 unitats

Residus especials (dissolvents, pintures o vernissos) 1 litre

Ferro 10 kg

Vidre (gots, plasts, vidres, miralls, etc.) 4 unitats

Càpsules de cafè 50 càpsules
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Aquest gener del 2022 ha estat de llarg 
el mes que s’han detectat més casos de 
covid entre els veïns i veïnes de Vilobí 
del Penedès, amb més de setanta casos 
diagnosticats i una taxa de reproducció 
de l’epidèmia de més de l’1 (l’epidèmia 
creix si és superior a 1). No obstant això, 
s’espera que aquest pic de casos vagi 
minvant progressivament. 

L'ENLLUMENAT DEL 
BARRI DE BELLVER 
JA FUNCIONA 100% 
AMB LEDS

Us informem que durant les darreres 
setmanes s’ha intervingut en 
l’enllumenat del barri de Bellver amb 
l’objectiu que funcioni 100% amb 
llum de tipus LED. La instal·lació de 
LEDS permet estalviar energia ja que 
disposen d’un major rendiment lumínic 
útil que altres tipologies de làmpades 
(% de lúmens per W de potència 
lumínica). Cal destacar que aquesta 
tecnologia permet regular la intensitat 
de la llum i l’encesa és instantània. 
Els principals beneficis d’aquest tipus 
d’enllumenat són: estalvi fins a un 80% 
del consum i costos energètics (respecte 
de làmpades halògenes), major vida útil 
i menys costos de manteniment, menys 
lluminàries per a una mateixa demanda 
lumínica, menys contaminant (en la 
seva composició no hi ha mercuri) i 
que la producció de calor associada és 
pràcticament nul·la. Actualment un 
60% de l'enllumenat de Vilobí funciona 
amb LEDS. 

GENER MARCAT PER 
LA COVID A VILOBÍ

EL PÀRQUING 
DE LA ZONA 
POLIESPORTIVA JA 
ESTÀ IL·LUMINAT

S’informa que recentment s’ha 
enllumenat del pàrquing i la zona del 
voltant de la nova pista poliesportiva. 
Aquesta és una de les accions previstes 
per a la millora i el condicionament de 
l’entorn de la nova pista. Així doncs, 
aquesta zona, que havia estat molt 
de temps entre les tasques pendents 
de Vilobí, cada vegada està més 
consolidada i endreçada. 

SAL ALS CARRERS 
ELS DIES MÉS 
FREDS DE L’ANY
El mes de gener ha estat marcat per 
dies de baixes temperatures, i amb 
l’objectiu de prevenir accidents 
innecessaris, la brigada municipal 
ha escampat sal als carrers 
principals del poble per desglaçar 
el gel. 

EL JOVENT DEL MUNICIPI PARTICIPA EN 
LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS DE 
LA SALA DE JOVES

Des de la Regidoria de Joventut s’ha 
impulsat un programa d’activitats per 
les properes setmanes amb un objectiu: 
millorar les instal·lacions de la Sala de 
Joves i convertir-la en un espai amable i 
adequat on els joves del municipi se sentin 
més còmodes i s’ho sentin com a propi. 
Per consensuar aquest programa amb 
els usuaris d’aquesta instal·lació, s’han 
realitzat diferents reunions. D’entrada, es va decidir desfer-se de mobiliari 
que ja no estava en bon estat i pintar la sala. Assumint aquesta responsabilitat 
i repte, els joves es trobaran els dissabtes de les 9 a les 11 h per executar les 
millores que es van consensuar a les reunions. 
Des d’aquest espai, volem donar l’enhorabona i les gràcies a tots els joves de 
Vilobí que hi estan participant! 
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GRUPS 
POLÍTICS

INICIATIVES VEÏNALS

Al ple del passat gener es va aprovar el pressupost municipal per a 
aquest 2022. Va ser com sempre: un pressupost elaborat sense consultar 
a ningú, sense convocar cap reunió per explicar-lo (ni als partits ni a la 
ciutadania) i aprovat només amb els vots favorables de Viure Vilobí - 
PSC. És a dir, zero participació ciutadana i zero obertura política. Però 
com que això és com sempre, no ens repetirem exposant el nostre punt 
de vista al respecte. 

I mentre al consistori les coses no canvien (continuen enquistades), al 
poble van creixent les iniciatives ciutadanes. En forma d’associació, 
veïns, grups de consum responsable, entitats, grups de whatsapp, 
famílies, grups informals… tots diferents però amb un fons comú: crear 
xarxa i vincles; generar cohesió social i alhora debat; ajudar-se els uns 
als altres; crear; renovar espais; promoure i divulgar cultura. Iniciatives 
que fan créixer l'esperit i omplir l'ànima. 

Alguns exemples representatius d’aquestes iniciatives són l’Ateneu 
de Vilobí, carregat d’activitats com ara el campionat d’escacs, 
presentacions de llibres, tertúlies i tastos, entre les més recents. La 
comissió de l’Escola que somiem, que té per finalitat la renovació i 
adaptació dels espais de l’escola que estan obsolets (el més gros, la 
pista del pati). El Rebost de Vilobí, un grup de consum on es busca 
alimentació ecològica i de proximitat, especialment ara que al poble ja 
no queden botigues. Alerta Vilobí, un grup de whatsapp veïnal per estar 
connectats els uns amb els altres i poder-se avisar en cas de necessitat/
urgència/emergència. I molts d’altres que malauradament no podem 
explicar perquè no tenim més espai.

Des d’aquí donem tot el nostre suport a aquestes iniciatives veïnals. 
Celebrem que continuïn creixent i que se’n vagi creant de noves, un 
clar indicador que el poble és viu. Llàstima que Viure Vilobí - PSC no 
ho vulgui escolar.

Com sempre, podeu fer-nos arribar les vostres propostes i comentaris a 
vilobidelpenedes@cup.cat   

CUP - ALTERNATIVA 
PER VILOBÍ 

EL POBLE D'AVUI

Els 10 anys des de la inauguració de la llar d'infants ens han fet pensar. 
Ens han fet viatjar en el temps i ens han permès fer una retrospectiva 
d'on venim i on som. El que avui ja hem normalitzat com a serveis 
i equipaments propis de Vilobí és resultat de moltes hores de feina, 
d'esforços, de preocupacions i solucions, però sobretot, d'il·lusió i 
perseverança de moltes persones implicades. 

En els darrers 20 anys Vilobí ha fet un salt qualitatiu en l'àmbit dels 
serveis i equipaments. No pensem només en la llar d'infants, sinó en 
moltes altres fites aconseguides i importants, com la construcció de 
l'escola, el Centre Cívic amb un espai per la gent gran i el jovent, la 
deixalleria, el nou consultori, Cal Boter, la urbanització dels barris, 
els magatzems municipals, la recuperació la pista poliesportiva i la 

recuperació del Parc dels Talls entre moltes d'altres. No és que ens 
ancorem al passat, però mirar enrere ens encoratja a continuar treballant 
i ens fa adonar que el fet que les coses millorin i la qualitat de vida dels 
nostres veïns sigui encara millor continua sent la força motora d'aquest 
grup. 

Tenim un projecte engrescador a les mans: el Parc central, que, d'alguna 
manera és la consolidació d'una de les zones del poble que més ha 
canviat al llarg d'aquests anys. És evident que en el procés sorgeixen 
dubtes i hi ha opinions diverses en el disseny d'aquest espai, tanmateix 
volem demanar la confiança als nostres veïns una vegada més. No 
estem plantejant res que no s'hagi meditat abans. Coneixeu el nostre 
tarannà. El poble que tenim avui en bona part és fruit precisament de la 
confiança que heu dipositat al nostre grup. I si tens dubtes, pregunta'ns, 
suggereix-nos... Ja saps on ens pots trobar!

VIURE VILOBÍ
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LA LLAR
10 anys de 
la nova llar 
d'infants!
Doncs sí, vilobinencs i vilobinenques, 
ja fa deu anys que l’escola bressol nova 
està plena d’infants.

Si les parets de la nostra escola parles-
sin anomenarien cada nena i cada nen 
que han passat per les quatre parets 
que formen la nostra llar. Estic molt 
segura que recordarien cada un de 
vosaltres i explicaria una anècdota 
vostra!!! Si parléssim, particular-
ment, de cada infant ens sortirà una 
llista molt llarga, una llista plena de 
rialles, aprenentatges, jocs, cançons, 
abraçades, plors… Per cert, també 
recordarien totes les mares, pares, 
avis i àvies… i segur que també ens 
podria explicar una anècdota de cada 
un de vosaltres. Tampoc oblidarien 
les educadores, mestres, el servei de 
neteja, les educadores en pràctiques… 
No oblidarien a ningú, perquè una 
cosa tenim clara: “l’escola bressol la 
formem tots i totes”. L’hem feta nostra, 
l’hem vist créixer, canviar, innovar; 
hem après dels errors, hem escoltat i 
hem estat escoltats, hem après els uns 
dels altres, hem compartit… i hem 
arribat a on som ara!  Creiem que el 
millor homenatge que podem fer-vos 
és compartir amb vosaltres les nostres 
ORLES, un record de tots i totes les 
que heu passat per aquí.

Estic segura que la nostra escola en té 
prou amb saber que cada un de vosal-
tres guardeu en el vostre cor un bon 
record de l’ESCOLA BRESSOL ELS 
OCELLETS. 

LES EDUCADORES
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L'ESCOLA
A la comunitat de mitjans 
investiguem sobre Vilobí

Aquest curs a la Comunitat de Mitjans 
fem el projecte “Descobrim el poble de 
Vilobí” a partir de sortides als diferents 
barris, amb activitats ben diverses. En 
la primera sortida vam fer una activitat 
artística. Vam observar els detalls de les 
cases i els carrers per poder-los dibuixar 
sobre el paper. En la segona jornada 
vam visitar el barri de Bellver, on vam 
veure quins serveis hi ha i vam identifi-
car el mobiliari urbà. Vam prendre nota 
del mal ús que se’n fa. Per què fan malbé 
el que és públic? Què podem fer per 
millorar el nostre poble? També vam 
visitar La Viloteca, ja que a la plaça de 
la cooperativa ens esperaven la Carme i 
el Dani, que ens van explicar una mica 
la història del barri i com han convertit 
el seu supermercat en La Viloteca.  Els 
records que més van cridar l'atenció als 
infants van ser: 

- Que fa anys no hi hagués clavegueres i 
la plaça de la Cooperativa fos un femer.
- Que abans hi havia dues botigues i un 
forn de pa. 
- Quan van tancar el Dani i la Carme 
van pensar a oferir un servei al poble i 
fer-hi un supermercat.
- L'edifici de la Cooperativa el van con-
struir entre els veïns del poble.
- Cada diumenge feien cinema i menja-
ven cacauets!
- Abans hi havia molt poca llum a les nits.

- Hi havia dues escoles, una de nens i 
una de nenes.
- Abans el barri era molt més petit i no 
hi havia el polígon industrial, però a 
l'haver-hi botigues hi havia més movi-
ment al barri. Ara només hi ha l'Ateneu.

En la tercera sortida primer vam 
moure’ns pel barri de la Plaça. A 
primera hora l’Eva Parés, la mare del 
Martí, el Nil i el Pau Biosca, ens va rebre 
a casa seva i ens va explicar que fa molts 
anys a la plaça hi havia molts serveis: 
una barberia, un forn de pa, una botiga 
de queviures, una fusteria… Resulta 
que casa seva era un forn de pa. Ens va 
ensenyar unes quantes eines que havien 
servit per fer pa fa més de cinquanta 
anys!  També ens va rebre a casa seva 
la Maria Teresa, l’àvia del Pol i el Marc. 
Ella ens va explicar que fins no fa gaire 
als baixos de casa seva hi tenia una 
botiga de queviures. Venia una mica de 
tot i li agradava molt la seva feina. Ens 
va explicar com ha canviat el poble. Ara, 
per poca cosa que necessitis has d’anar 
fins a Vilafranca. Però en canvi, fa uns 
anys, podies comprar gairebé de tot 
sense moure’t de la plaça. Vam treballar 
els serveis del poble. Per grups vam 
fer unes entrevistes que després vam 
compartir amb la resta de companys:

el CRAE, l’ajuntament, la brigada, la 
farmàcia, l’AMPA, l’escola, l'antiga 
botiga de queviures i la llar d’infants. 

Cada grup es va convertir en expert del 
seu servei! 

En la darrera sortida vam realitzar la 
gimcana dels sentits. Alguna de les 
proves la farem a Vilafranca i podrem 
comparar resultats. Per cert, aprofitem 
per demanar-vos que cuidem més el 
nostre entorn. Vam començar a fer una 
enquesta de consciència ciutadana. 
Quin d’aquests aspectes és per vosaltres 
més important a tenir en compte?

• NO FER GRAFFITIS A LES PA-
RETS NI DEIXAR BROSSA ALS 
ARBRES O A TERRA

• FER MÉS ZONES VERDES
• TENIR ELS CARRERS MÉS NETS 

I RECOLLIR LES CAQUES DELS 
GOSSOS

• QUE HI HAGI MÉS TRANSPORT 
PÚBLIC!



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 

3/02 I 17/02. BIBLIOBÚS
De les 15.30 h a les 18 h davant l’ajuntament. 

14/02. VOLS FORMAR PART DE 
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA 
PLAÇA I LA FONT?
Un grup de veïns i veïnes de Vilobí vol reactivar 
l’Associació de Veïns de la Plaça i la Font per recuperar 
les activitats que s’organitzaven des d’aquesta entitat i 
proposar-ne de noves. És per això que s’ha organitzat 
una reunió oberta a tothom el proper dilluns 14 de 
febrer a les 20 h al Centre Cívic Jaume Via. Compten 
amb tu!

15/02. JORNADA DE PORTES 
OBERTES A L'ESCOLA LLEBEIG
El proper 16 de febrer a les 15.15 h l’escola Llebeig 
obrirà les seves portes a les famílies interessades a 
preinscriure els seus fills per al curs 2022-2023. La 
direcció de l’escola ha organitzat una xerrada per 
donar a conèixer els principals trets del projecte 
educatiu. El format serà presencial perquè des de 
l’escola es creu important poder-ho fer així. Tenint 
en compte la situació actual, es demana que totes 
les persones interessades s’inscriguin prèviament en 
aquest enllaç: https://forms.gle/tcFSdJ6hxNMk1zua9. 

Cal tenir en compte que hi poden assistir dos membres 
de la família i que es demana que la trobada sigui 
sense infants. Si teniu alguna pregunta prèvia la 
podeu fer arribar abans via correu electrònic a  
a8031319@llebeig.cat. Es recorda també que cal venir 
amb mascareta, preferiblement FPP2. 

18/02. XERRADA: 
BATCHCOOKING I CUINA DE 
TUPPER, COM PLANIFICAR LA 
SETMANA EN UN DIA.
Divendres 18 de febrer a les 18.00h a l’Aula de Cultura. 
A càrrec de la dietista i nutricionista Ester Milà. 
Activitat gratuïta. Inscripcions a l’ajuntament.

#PROPOSTES
24/02. XERRADA SOBRE LA 
REGULACIÓ EMOCIONAL
Els nostres fills tenen la capacitat de fer-nos volar de 
felicitat, però també de treure el pitjor de nosaltres 
mateixos. Sovint, tenim clar en el pla teòric com 
volem educar, però a l’hora de la veritat, la situació 
ens supera, ens sulfurem, i som incapaços de posar 
en pràctica totes les eines i estratègies d’educació 
conscient que coneixem. En aquesta xerrada veurem, 
de manera teòrica i pràctica, quins mecanismes 
podem incorporar al nostre dia a dia, per poder 
mantenir la calma i arribar a ser aquell pare/mare que 
volem ser. Es farà el dijous 24 de febrer a les 18 h en 
format online. Per obtenir l’enllaç cal que truquis a 
l’ajuntament de Vilobí i t’hi inscriguis. 

04/03. SORTIDA AL TEATRE "EL 
GRAN COMEDIANT" 

Sortdia al Teatre Goya per gaudir de l'obra de teatre 
El Gran Comediant. El preu de la localitat i el transport 
és de 30 €. Inscripcions a l'ajuntament fins el dia 9 de 
febrer. 

5-6/03. ESQUIADA JOVE
Els propers dies 5 i 6 de març es tornarà a fer la 
tradicional Esquiada Jove a la Masella que des 
s’organitza conjuntament amb els ajuntaments de Font 
Rubí, Avinyonet del Penedès, les Cabanyes i Sant Cugat 
Sesgarrigues. Aquesta és una sortida que permet als 
joves dels diferents pobles gaudir d’un cap de setmana 
de neu a un preu assequible. El formulari d’inscripció 
i tota la informació es pot trobar a la pàgina d’inici de 
la web www.vilobi.cat. A més, si tens alguna consulta, 
pots trucar al 686 00 84 43 o enviar un correu electrònic 
a joventutvilobi@gmail.com

8/03. DIA INTERNACIONAL DE LA 
DONA TREBALLADORA
Des de la Regidoria d'Igualtat s'està treballant amb un 
programa d'activitats amb motiu del Dia internacional 
de la Dona treballadora. De moment, us podem 
avançar que hi haurà una exposició de fotografies 
molt especial, una tertúlia sobre conciliació laboral, 
un torneig de voleibol femení i un concert vermut lila. 
Trobareu tota la informació en el proper butlletí i als 
canals d'informació de l'Ajuntament. 


