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#EDITORIAL
Benvolgudes veïnes/benvolguts veïns,
Ha arribat el mes del Nadal, un mes per iniciar la reflexió de la
fi d’un any més. Per a alguns, un any menys en algun projecte, i
per a la majoria, un any més en el renou de la vida. Sigui quina
sigui la manera com arribem a l’any nou, hem de trobar el
moment de fer una petita aturada i recordar que aquesta època
de l’any és per recollir-nos en família, apropar-nos als éssers
estimats i sobretot cercar aquella pau interior que ens farà
millors persones.
És evident que aquestes Festes de Nadal, Any Nou i Reis
tornaran a ser diferents i estranyes. Tot i que a Catalunya
les dades de vacunació són bones, no podem abaixar la
guàrdia, no podem relaxar-nos. Tot i amb això, en aquestes
dates l’alegria entra a les cases, surt als carrers i ja sigui amb
banquets o sense ells, el més important és demostrar el nostre
amor als éssers estimats i amabilitat i empatia amb els altres.
Pensem que ser cordials entre nosaltres no ens costa res; al
contrari, ens fa millors éssers humans.
Aquestes dates també són propícies, com us he dit en
començar, per analitzar en retrospectiva la nostra vida durant
l’any 2021 i avaluar si és necessari fer un canvi de direcció per a
l’any vinent. Per no cometre les mateixes errades.
Des de l’Ajuntament també volem fer balanç de tot un any,
condicionat altra vegada per un virus diminut que ha modificat
alguns dels nostres hàbits de vida. En l’àmbit municipal, com
que la situació ha estat millor que durant el 2020, enguany
hem pogut organitzar algunes activitats com la Festa Major,
que va palesar les ganes de sortir al carrer que teníem tots
plegats. També han estat molt concorreguts el Casal d’estiu i

l’Estiu Jove; es notava que els infants i el jovent tenien ganes
de retrobar-se i moure’s; sortosament, es va gestionar bé i
la poca incidència que va tenir el virus es va controlar i va
permetre acabar totes les activitats programades. També
hem pogut gaudir tots plegats de la pista coberta i de la resta
d’equipaments municipals, que han tornat a oferir activitats
per a totes les edats i interessos.
Durant tot l’any també hem estat amatents a les necessitats
de les persones amb perfils vulnerables, ja sigui per temes de
salut o econòmics, de tal manera que cap habitant de Vilobí ha
quedat enrere.
Dins el balanç de l’any, per acabar, també hi podríem posar
el fet que hem après a valorar coses com ara poder tornar a
quedar amb les amigues i els amics per parlar una estona,
anar a fer el cafè, sortir a sopar, anar al cinema o al teatre,
anar presencialment a l’escola o a la universitat. Per això
és tan important allò que us deia de no abaixar la guàrdia.
Cuidem-nos i cuidem el altres: vacunem-nos, respectem l’ús
de la mascareta quan sigui necessari, mantinguem la distància
de seguretat, evitem aglomeracions. Són gestos de respecte i
estimació envers nosaltres mateixos i la resta de persones que
ens envolten.
En nom de tot el Consistori i en el meu propi us desitjo que
gaudiu d’aquests dies en companyia de les persones que
estimeu.
Bones festes!
Francesc Edo
Alcalde
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ACORDS DE PLE
10/10/21
• Amb cinc vots a favor (grup municipal Viure Vilobí-CP), dos en
contra (grups municipals SentVilobí+JuntsxCat i CUP-Vilobí del
Penedès i dues abstencions (grup municipal Vilobí i RepúblicaVIR), s’aprova el compte general de l’exercici 2020, que ha
estat sotmès a exposició pública sense que s’hi hagin presentat
reclamacions ni objeccions. Ara es trametrà a la Sindicatura de
Comptes perquè en faci la fiscalització.
• Per unanimitat, s’aprova la modificació de crèdits número
4 dins el pressupost municipal de 2021. Aquesta modificació
recull una subvenció per a material esportiu de la Diputació
de Barcelona que es destinarà a acabar de col·locar la tanca
metàl·lica al voltant de la pista poliesportiva municipal.
• Per unanimitat, s’aprova la modificació de l’Ordenança fiscal
número 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica. Aquesta modificació no altera les tarifes, simplement
adapta alguns articles a la normativa vigent.
• Per unanimitat, s’aprova inicialment el Projecte per a la
dotació del servei de clavegueram a la part nord-oest de Vilobí
del Penedès. Aquest projecte té un pressupost d’execució per
contracta de 277.820,61 euros i recull la necessitat de regular
l’abocament de 12 masies amb un total de 19 edificis destinats a
habitatge i turisme rural, que actualment no disposen d’accés a
cap sistema de sanejament.
• Amb cinc vots a favor (grup municipal Viure Vilobí-CP) i
quatre en contra (grups municipals Vilobí i República-VIR,
SentVilobí+JuntsxCat i CUP-Vilobí del Penedès), s’aprova
inicialment el Projecte de Parc Central de Vilobí del Penedès.
• Amb vuit vots a favor (grups municipals Viure Vilobí-CP,
Vilobí i República-ERC i CUP-Vilobí del Penedès) i una
abstenció (grup municipal SentVilobí+JuntsxCat), s’aprova
una addenda al contracte d’arrendament de les instal·lacions
del bar de la piscina municipal, per tal que estigui obert els
caps de setmana en què hi hagi activitats esportives, culturals
o anàlogues i també, si l’arrendatari ho veu adient, durant els
entrenaments.
• Amb cinc vots a favor (grup municipal Viure Vilobí-CP) i
quatre abstencions (grups municipals Vilobí i República-VIR,
SentVilobí+JuntsxCat i CUP-Vilobí del Penedès), s’aprova la
delegació del servei de la recollida, transport i gestió del residu
de l’oli vegetal usat municipal i dels residus tèxtils municipals
a favor de la Mancomunitat Penedès-Garraf i la subrogació
dels convenis subscrits actualment amb CET Nou Verd, SCCL
i la Fundació Privada Formació i Treball i la Cooperativa Roba
Amiga, respectivament.
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#DESTACAT

MÉS DE 90 VOLUNTARIS FARAN
POSSIBLE EL DUATLÓ!
Com ja es va anunciar en el passat butlletí, el diumenge 12
de desembre tindrà lloc la 9a edició del Duatló del Parc dels
Talls, que serà la prova final de Catalunya de la lliga catalana
de Triatló. Tot i això, la cursa està oberta a tothom, és a dir,
hi poden participar atletes federats i sense federar. Com ja
s’esperava, un any més, el poble de Vilobí s’ha implicat en
aquesta cursa col·laborant-hi de manera voluntària. Des de
l’organització es fa un agraïment a les més de noranta persones
que vindran a donar-hi un cop de mà!
D’altra banda, us comuniquem que, amb motiu de la
celebració del Duatló, durant el matí d’aquell dia quedaran
tallats els següents carrers, i en l’horari que s’indica:
• Talls alternatius de trànsit entre les 10.00 i les 13.00 hores:
C/ SANTA MARIA, C/ DIPUTACIÓ.
• Tallats totalment al trànsit entre les 10.00 i les 13.00 hores:
C/ TALLS, C/ FIGUERETES, C/ DE L’ESCAPADA, C/ CAL
PACRA, C/ PUJOLET, C/CAN PICOLIS.
• Tallats totalment al trànsit entre les 7.30 i les 14.00 hores:
C/ MONTSERRAT, C/ DE LA COSTA, C/ TORRENT I AV.
GENERALITAT.
Disculpeu les molèsties i moltes gràcies per la vostra
col·laboració.

1A EDICIÓ DEL
DUATLÓ XS
Com a novetat, un dia abans
del Duatló del Parc dels Talls, el
dia 11 de desembre, a partir de
les 10 h es celebrarà la primera
edició del Duatló XS, una prova
adreçada als infants nascuts
entre l’any 2019 i el 2011. La prova
s’organitza conjuntament entre
l’escola Llebeig i l’Ajuntament de
Vilobí i amb el suport de l’AMPA
i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Les inscripcions són
gratuïtes i s’han de fer a través d’un formulari digital que es pot
trobar a la pàgina web www.vilobi.cat, on també podràs trobar
la informació dels circuits. El material necessari i obligatori
per poder-hi participar és sabatilles i roba d’esport, un casc i el
dorsal posat.
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SERVEI DE BAR
A LA PISTA
POLIESPORTIVA
Us informem que d’ara endavant, el
bar de la piscina romandrà obert quan
hi hagi partits i actes diversos a la pista
poliesportiva. L’objectiu d’aquesta
obertura és donar servei a totes les
persones que s’hi reuneixen.

MÉS DE 60 INSCRITS
A L'ESCOLA
ESPORTIVA

Aquesta tardor, l’Escola Esportiva de
Vilobí ha iniciat la temporada amb
més de 60 esportistes repartits ens les
diverses activitats que s’ofereixen. Les
edats són diverses, des de nens i nenes
de pàrvuls que s’introdueixen a la
pràctica esportiva per primera vegada,
passant pels equips de vòlei, mini vòlei
i futbol sala, fins a l’equip sènior femení
de vòlei, que aquest any competeix en
àmbit comarcal.

S'AMPLIA EL SERVEI
DE PODOLOGIA
Us informem que a partir del mes de
gener s’ampliarà el servei de podologia.
L’horari serà cada tercer dilluns de mes
de les 9.15 h a les 14 h. Els preus són els
següents:
Preu general:
20 €
Preu persones empadronades a
Vilobí:
15 €
Preu persones empadronades a
Vilobí majors de 65 anys:
10 €
Preu del servei a domicili:
25 €

PER QUÈ EL
PARC CENTRAL?
La morfologia de Vilobí, com la de
molts pobles del Penedès, és la d’un
municipi amb diversos nuclis de
població i masies aïllades.
Fa temps que des de l’Ajuntament
es va apostar per la creació d’una
zona central d’equipaments on es
concentressin els serveis. D’aquesta
manera, les veïnes i veïns poden
trobar el consultori, l’escola, la llar
d’infants, l’ajuntament, l’església,
el centre cívic, l’Aula de Cultura,
l’Espai Sènior, el bar-restaurant,
la zona esportiva… en una àrea
equidistant dels diferents nuclis.

Es va encarregar la redacció d’un
projecte que complís amb els
objectius que es pretenia assolir.
D’aquesta manera, el nou parc
disposarà d’una zona de jocs
infantils, unes zones de descans
amb bancs, uns espais per a la
pràctica esportiva (cistella de
bàsquet i mini camp de futbol)
i, atenent els suggeriments que
temps enrere havien fet els infants
de l’escola Llebeig, s’hi instal·larà
també una pista d’skate. Dins l’espai
es plantaran arbres perquè facin
ombra, hi haurà una font i una taula
de pícnic.

Aprofitant l’espai de l’antic camp
de futbol, que havia quedat en
desús amb la desaparició del
Club de Futbol Vilobí, i davant
el fet que els practicants de
futbol s’hagin decantat cap
al futbol sala, es va destinar
a aparcament una part del
terreny, per facilitar d’aquesta
manera els desplaçaments
de les persones usuàries dels
serveis. Cal tenir present que
la majoria de desplaçaments a
Vilobí es realitzen en vehicle. Va
arribar el moment de repensar
què es podia fer en la part
de terreny que quedava. Què
mancava en aquesta zona central
d’equipaments. Es va arribar a
la conclusió que, atesa la seva
proximitat amb l’escola i la llar
d’infants, el més adient seria la
construcció d’un parc. Un parc que
els infants podrien fer servir en sortir
de l’escola, en les hores de lleure dels
caps de setmana, un espai familiar
de trobada i esbarjo.

Amb aquesta actuació, i el futur
centre d’acollida de visitants del
Parc dels Talls que s’instal·larà dins
l’edifici de Cal Boter, aquesta zona
central d’equipaments quedarà
completada.

El passat 25 de novembre es va fer una presentació del projecte;
si no hi vas poder assistir o vols veure el projecte complet, el pots
visualitzar el projecte complet a www.vilobi.cat.
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#MAGRADAVILOBI
TALLER DE PASTISSERIA SENSE
GLUTEN
El dia 19 de novembre vam tenir la
oportunitat d’aprendre, de la mà
de la nutricionista Esther Milà, a
elaborar dues receptes sense gluten:
un pa de pessic i unes galetes. El
taller va tenir lloc a l’Espai Cultura i
hi van participar 8 persones.
2A EDICIÓ DE LA MITJA JOVE
El passat diumenge 21 de novembre
es va celebrar la 2a edició de la Mitja
Jove, la de la Mitja de l’Espirall,
adreçada als joves, per fomentar
l’esport entre aquest col·lectiu.
Aquest any hi van participat 63 joves
que van completar un circuit de
6 km fins arribar a Vilobí. Donem les
gràcies a tots els voluntaris que han
fet possible que l’acte fos un èxit.

TALLER DE MÚSICA A LA LLAR!

TALLERS A L'ACTIVA

El dissabte 20 de novembre a l’Espai
Cultura, es va realitzar un taller de
música adreçat als infants de la
llar Els Ocellets. L’activitat es va
desenvolupar en dues sessions, una
per a la classe dels Cargols i l’altra
per a la classe de les Tortugues i
Pollets. En la primera sessió hi van
participar deu famílies de la classe
dels Cargols, amb un total de trenta
persones. En la segona sessió, unes
cinc famílies, amb un total de dinou
persones. La Montse Terrades va
ser l’encarregada de dinamitzar
l’activitat i va aconseguir que petits
i grans s’ho passessin molt bé amb
els instruments i les fulles de la
tardor.

Durant aquest mes de novembre i
desembre s’han fet tres tallers de
manualitats de temàtica nadalenca
per a la gent gran de l’Activa. Tots ells
han estat dirigits per una monitora
i per la mateixa dinamitzadora de
l’Activa.

BANC DE SANG

EXPOSICIÓ "REDUÏM RESIDUS"
A L'ESCOLA LLEBEIG
“Reduïm residus!” és una exposició
creada per la Gerència de Medi
Ambient, que, a petició de
l’Ajuntament, ens van concedir la
setmana del 15 al 19 de novembre.
Va estar ubicada a l’escola, aprofitant
que el seu projecte educatiu de
centre d’enguany coincidia amb la
temàtica. Tot l’alumnat va poder
conèixer les característiques i la
importància de la gestió dels residus,
per tal d’afavorir i incrementar la
participació de la ciutadania en la
presa de decisions ambientals.
El dijous 18 de novembre va venir
una tècnica de l’empresa Biosfera
a va fer una explicació guiada a tot
l’alumnat de la Comunitat de Grans
de l’escola.

Aquest mes de desembre també
es farà un taller de musicoteràpia
a càrrec de Musicoteràpia Penedès
i, en finalitzar, es farà el tradicional
berenar de Nadal.

TEATRE FÒRUM I ESPECTACLE
INFANTIL AMB MOTIU DEL 25 N
El 23 de novembre, amb motiu del
Dia Internacional per a l’Eliminació
de la Violència contra les Dones, la
companyia de teatre La Melacòmica
ens va oferir Elles, una peça d’humor
satíric que fa un bon repàs als clixés
de gènere i dels temes femenins dels
quals ningú parla. Un espectacle
que no ens va deixar indiferents!
El diumenge 28, l'espectacle
familiar adaptació del musical de
Quan les nenes volen alt va reunir a
una cinquantena de persones, a les
quals els va agradar molt!

VILOBÍ, EL TEU POBLE / MUNICIPAL
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LA LLAR I L'ESCOLA

Paraules de la mare
del Ferran...

Hola a tots i a totes,
Sento i percebo que aquesta plantada és un sentiment de
suport de tots vosaltres cap a mi, el Jaume i el Bruno. Un detall que reflecteix l’amor i respecte pel Ferran. També és una
representació simbòlica per honrar el Ferran, que perdura
eternament en tots nosaltres amb la seva energia, vitalitat i
curiositat per tot.
Aquest racó, per a mi, va molt més enllà d’aquest símbol.
Igual que el Ferran, que sempre anava més enllà, us vull convidar a tots i a totes que des d’ara mateix sempre que veiem o
recordem aquest racó i espai, obrim en nosaltres la possibilitat de fer-nos algunes preguntes al meu parer essencials per
fer-nos responsables de com estem vivint avui i fer-nos més
conscients de tot allò que fem, som i pensem. Preguntes per a
cadascú/na en la seva individualitat i preguntes per conèixernos més i més dins els grups en els quals tenim vinculacions
i relacions. Preguntes que ens porten i condueixen a allò
veritable en nosaltres mateixos.
Què planto i què hem plantat en aquest racó del Ferran? Què volem
sembrar? Amb quina intenció planto? Quina llavor deixo anar a la
terra per tal que doni fruit? Quin fruit m’agradaria veure créixer?
Com cuido aquesta llavor? El seu creixement i evolució? De què sóc
responsable jo en aquesta plantada? Què i qui sóc? Què podem ser

tots junts? Com podem créixer al costat de l’altre? Què volem transmetre? Què volem mostrar i oferir de nosaltres mateixos als altres?
I a la vida? Com volem i podem cuidar la nostra vida personal i la
dels altres a nivell individual, professional i de relacions
entre iguals, companys, mestres, alumnes, pares, fills, amics i
amigues...? Com rego aquesta planta amb la quantitat justa per no
ofegar-la i bloquejar-la en el seu creixement?
Que cadascú i cadascuna escolti aquestes preguntes en silenci
i vindran comprensions i respostes des d’un lloc nou i diferent
al qual estem acostumats i acostumades fins ara. Us convido a
aquesta reflexió i des d’aquí tenim l’oportunitat de viure una
nova realitat. Un nou inici. Un nou arbre neix i creix. És allò
que ofereixo, allò que vull oferir? És allò que veig quan creix, allò
que vull veure? És allò que faig, allò que vull fer? És allò que dic,
allò que realment vull dir? Aquest és el missatge per a tots i totes
d’aquesta preciosa plantada.
GRÀCIES, pares dels companys de la classe del Ferran, per la
idea de regalar un arbre i una placa com aquesta. GRÀCIES,
escola Llebeig, per ser-hi i oferir aquest espai de creixement i
expansió. GRÀCIES, companys i companyes del Ferran, pels
preciosos missatges. GRÀCIES, Ajuntament de Vilobí, per
fer-ho possible. SEMPRE AL COR!
Cristina Ferrer Naylor. Mare de 2 fills: el Ferran i el Bruno.
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LA FESTA DE LA CASTANYADA
A L'ESCOLA. El divendres 29 d’octubre vam poder obrir les portes a les famílies per gaudir plegats de la festa de la castanyada. Després de tant de temps
vam poder reunir-nos i compartir la tarda plegats. Hi havia moltes ganes de
retrobar-nos. La festa es va dur a terme al pati de l’escola, on cada grup va
mostrar un ball tradicional. Per a la presentació de cada grup els alumnes
de sisè havien preparat uns diàlegs i unes posades en escena molt originals.
Cal remarcar especialment la col·laboració de les famílies en aquesta festa, ja
que tenim la sort de tenir la nostra pròpia orquestrina per gaudir de música
en directe, i també l’AMPA, formada per pares i mares amb molta empenta i
que fan una fantàstica tasca i en aquest dia ens van convidar a petits i grans
a berenar i posar així un final dolç a la festa. Gràcies a totes les famílies per
respectar les mesures i fer-ho possible!
A LA LLAR. Primer de tot vam conèixer la Castanyera i el marrameu! Vam
anar a buscar castanyes (al barri de Bellver). Hem gaudit d’un racó amb elements de la tardor ( carabasses, moniatos, fulles, pinyes...). Per acomiadar-nos
de la tardor hem jugat amb FULLES!!!

CUP - ALTERNATIVA
PER VILOBÍ
UNA MIRADA AL 2021

GRUPS
POLÍTICS

Com dèiem en l’últim escrit, “qui dia passa,
any empeny!”. Doncs ja hem empès un altre
any. Un altre any en què Viure Vilobí-PSC ha
continuat amb el seu mandat en solitari a base
d’imposar la seva majoria absoluta. Cada
any que passa queda més clar que no tenen
cap mena d’interès a posar-se al servei de la
ciutadania. Prefereixen fer el que ells volen
i anar a la seva. No informen, no escolten,
no busquen altres opinions, no treballen en
equip, no volen crítiques, no volen idees…
En resum: no volen participació ciutadana. I
és una llàstima, perquè és evident que, amb
aquesta actitud autoritària que tenen, els
pobles no avancen, simplement augmenten
les seves infraestructures.
Analitzem els fets més rellevants d’aquest
any:
- 4 homes i una dona (aquesta és la seva
paritat) s’han gastat més de 2 milions
d’euros amb el que ells han volgut. 2 milions
d’euros! Tant el pressupost municipal com
les successives modificacions sempre han
estat aprovades únicament amb la seva
majoria absoluta. 5 vots a favor i 4 en contra.
Mai hi ha hagut ni un sol vot més a favor
seu. Mai han buscat cap més vot. Els és igual,

ja tenen la majoria. L’altra gent, que digui el
que vulgui, no els necessiten per a res.
- Al pressupost d’enguany hi van incloure
10.000 € per a participació ciutadana. Ens
va semblar una bona idea, un bon inici, un
petit canvi de tarannà. Però, què han fet
amb aquests diners? Res! Aquest és el seu
autèntic neguit per la participació. Sense
anar més lluny, els haguessin pogut destinar
a fer un procés participatiu per definir el parc
central. Un projecte de més de 400.000 €
on ningú ha pogut dir-hi res. Un altre bolet
plantat als nostres nassos. Ells se l’han
dissenyat, ells n’han doblat el pressupost
(per incompetents) i ells se l’han aprovat en
l’últim ple de l’any. 5 a favor i 4 en contra.
- I el pressupost municipal del 2022? Els
governs amb sentit de servei a la ciutadania
ja l’han presentat i aprovat, i, a més, la gent
hi ha pogut dir la seva. A Vilobí, no. Aquí el
presentaran quan voldran. Ja tenen la majoria
absoluta per aprovar-lo quan els vagi bé.
- I la reunió que els vam sol·licitar, i estem
esperant des de fa 2 anys, per parlar sobre
pressupostos, butlletí municipal i el present
(i futur) del Parc dels Talls? Aquí estem,
esperant resposta. A cada ple ens donen
llargues. Aquesta és la seva manera de
treballar en equip.
I així, anar fent. Malauradament, no tenim
més espai per continuar reflexionant.
Esperem que cada any que passa sigui un
any menys d’aquest mal govern. Bon Nadal
i bones festes!

#PROPOSTES
DIUMENGES DE NOVEMBRE.
BALLA AMB L'ABS
Dia 5 a les 19 h		
Dia 8 a les 19 h 		
Dia 12 a les 19 h
Dia 19 a les 19 h
Dia 26 a les 19 h

Orquestra Banda Sonora
Orquestra Xarop de Nit
Orquestra París La Nuit
Orquestra Stress Band
Orquestra Dolce Vita

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

9/12. BIBLIOBÚS
De les 15.30 h a les 18 h davant l’ajuntament.

15/12. TALLER "UN NADAL MÉS
SALUDABLE"
El proper taller d’alimentació saludable es farà amb
la col·laboració de l’escola Llebeig. Serà el dia 15 de
desembre a les 18.30 h. L’objectiu d’aquesta activitat és
aprendre a organitzar-se els àpats per no caure en els
excessos durant les festes de Nadal. El taller és gratuït
però cal apuntar-s'hi prèviament a l’ajuntament.

19/12. LLÚCIES I NICOLAUS!
El proper diumenge dia 19 de desembre al matí
alumnes de l’escola Llebeig sortiran a cantar pel
poble les tradicionals cançons de les Llúcies i els
Nicolaus. Trucaran a les portes de les cases per
anunciar l’arribada del Nadal. Us animem a rebre’ls i
a col·laborar perquè les col·laboracions que feu aniran
destinades a abaratir la quota de sortides dels infants.

19/12. JORNADA D'ANELLAMENT
D'OCELLS
De les 9 a les 12 h al Parc dels Talls.

22/12. BINGO DE NADAL A
L'ESPAI SÈNIOR
El proper 22 de desembre a les 17 h es farà el
tradicional Bingo a l’Espai Sènior. A més, aquest serà
l’últim dia de l’any que estarà obert i no tornarà a obrir
fins al 10 de gener.

02/01. CONCERT DE NADAL

El proper dia 16 de desembre es farà un taller de
manualitats de Nadal a càrrec de Quitiquilma. Si vols
aprendre a fer la una corona de Nadal per decorar i
ambientar casa teva en aquestes dates especials, no te’l
pots perdre! El preu del taller són 10 € i les inscripcions
s’han de fer trucant a l’ajuntament.

El proper 2 de gener a les 18.30 h al local Jaume Via
podrem gaudir del concert de Nadal a càrrec de la
Coral Sant Sadurní. Les entrades tindran un preu de
5 € que aniran destinats a la Marató de TV3. Per poder
complir amb les restriccions d’aforament, les entrades
es poden adquirir únicament mitjançant venda
anticipada a l’ajuntament de Vilobí des del 13 fins al
30 de desembre. Nota: en compliment amb les mesures
de prevenció de la Covid-19, us recordem que és obligatori
l’ús de mascareta i mantenir la distància d’1,5 metres entre
persones.

18/12. VISITA DEL PATGE REIAL

05/01. CAVALCADA DE REIS

El patge reial ens visitarà el proper 18 de desembre a
les 18 h a la plaça Major per fer la recollida de cartes
de tota la canalla de Vilobí. Durant l’acte hi haurà
coca i xocolata. En cas de pluja l’acte es farà a la Pista
Poliesportiva.

El proper 5 de gener a les 17.30 h al Pèlag Sec donarem
la benvinguda als Reis Mags d’Orient. Seguidament,
s’iniciarà la Cavalcada de Reis pels carrers del poble.
En cas de pluja l’acte es farà a la Pista Poliesportiva.
*Recollida de regals el mateix 05/01 de les 9 h a les 13 h al
Centre Cívic. Accés per la porta del darrere. Cal indicar nom
i adreça.

16/12. CREA LA TEVA CORONA
DE NADAL
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