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Obres de millora a la Llar d’Infants El Patufet

L’Ajuntament ha realitzat, durant aquestes darre-
res setmanes, una sèrie d’obres a la llar d’infants 
El Patufet que han permès una millora en la ven-
tilació natural de l’espai central polivalent, subs-
tituint les claraboies actuals per unes de practi-
cables mitjançant accionament elèctric, així com 
l’aprofitament de l’espai sobre el volum d’accés 
a la llar com a magatzem, amb la creació d’una 
escala a l’espai de 6 metres quadrats que inicial-
ment era per als cotxets, aprofitant-ne, d’aquesta 
manera, un d’uns 70 m2.
Aquests treballs de millora, que han comptat amb 
un pressupost de 44.760,54 euros (IVA inclòs), han 

permès també delimitar el pati amb una tanca 
permanent, en lloc d’una de provisional diferent 
a la resta com hi havia fins ara, alhora que s’ha 
ampliat la placeta situada al costat, deixant lliure 
la façana de la Casa del Mestre, tal i com estava 
previst en el projecte original. Tot i així, el ràtio de 
superfície del pati segueix complint amb escreix 
al que exigeix la normativa.
Finalment, cal recordar també que durant la pas-
sada Setmana Santa es van substituir un total de 
set finestres fixes per unes de practicables, per tal 
de poder ventilar l’equipament d’una forma na-
tural.

Neteja dels embornals de Salitja,  
Sant Dalmai i Cal Ferrer Pagès

Aquest estiu s’han dut a terme tasques de man-
teniment i neteja a les reixes i embornals que hi 
ha a les vies públiques de Salitja i Sant Dalmai, 
així com a una part de Cal Ferrer Pagès. Els tre-
balls, que han anat a càrrec de l’empresa Nora 
amb la col·laboració de la brigada municipal, han 
permès desembussar una gran quantitat de ca-
nonades, fet que facilitarà l’absorció de les aigües 
pluvials i s’evitaran males olors, insalubritat i fins 
i tot qualsevol possible plaga. Així mateix, amb 
aquesta actuació, també s’aconsegueix allargar 
la vida de les infraestructures de clavegueram.
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 La Festa Major de Vilobí serà 
l’escenari d’un dels darrers con-
certs de Lax’n’busto

Vilobí celebra, del 9 a l’11 de setembre, la seva 
Festa Major amb un dels darrers concerts de 
Lax’n’Busto –el penúltim a la Selva- com a plat 
fort de la programació d’enguany, després de la 
parada anunciada pel grup, que comptarà amb la 
banda de versions Pastorets Rock com a teloners. 
Entre algunes de les altres activitats destacades 
de la festa, hi haurà l’espectacle Midnight -amb 
reconeguts DJ-, el Holi Festival de Colors i un pre-
gó cinematogràfic a càrrec de Joaquim Puigvert 
i Pastells, a qui es nomenarà Vilobinenc Il·lustre.
Des de l’Ajuntament us desitgem que passeu una 
molt bona Festa Major i que gaudiu de totes les 
activitats. Trobareu la programació detallada al 
web www.vilobidonyar.cat.

Col·locació d’una capa de grava 
en diversos punts del municipi

L’excés de pols ha portat a la brigada municipal 
a col·locar, en diversos punts del municipi, una 
capa de grava per evitar incidents. Es tracta del 
pati dels Delmes de Salitja i l’aparcament de la 
plaça Nova de Vilobí.

Properes convocatòries:

Del 9 a l’11 de setembre
Festa Major de Vilobí

Dissabte, 17 de setembre
10è Torneig d’Escacs Poble de Vilobí
Pavelló municipal

Dissabte, 24 de setembre
11a Fira de la Poma i la Pera
Agrobotiga El Forn

Dijous, 29 de setembre - 20h
Sessió ordinària del Ple
Baixos de Can Roscada

Podeu consultar les percepcions
econòmiques mensuals dels representants

públics al web municipal!

Es busquen voluntaris per a la 5a 
Fira de la Llet

Els dies 15 i 16 d’octubre tindrà lloc la 5a edició 
de la Fira de la Llet. Per tal de poder dur a ter-
me totes les activitats, així com per a atendre 
els més de 12.000 visitants que es preveuen, es 
necessiten voluntaris i voluntàries que vulguin 
col·laborar per tal de cobrir les diferents necessi-
tats d’aquest cap de setmana.
Si hi esteu interessats, cal que ens envieu les vos-
tres dades de contacte a través del formulari que 
trobareu al web www.firadelallet.cat. Se us con-
vocarà a una reunió informativa de cara a finals 
d’aquest mes de setembre.

Concurs de fotografia de la Festa Major!
Bases al Facebook i al web municipal.

Termini de presentació: 15 de setembre.


