
Festa Major ‘19
del 15 al 27 d’agost 
a Vilobí del Penedès

tu
FESTA!
ets la



Bona Festa Major! 



Els dies es precipiten i el WhatsApp del grup es 
dispara. Propostes i neguits, però sempre amb bon 
humor. Sense il·lusió, com en tantes coses a la vida, 
potser no estaríem disposats a cedir tant de temps 

personal a la Comissió de Festes. Però aquí ens tens: 
tancant un programa d’actes que portem treballant 
des que va finalitzar la Festa Major passada. Ho fem 
amb moltes ganes. I sobretot, ho fem pensant en tu. 

Perquè els nostres actes deixen de tenir sentit si tu no 
hi vens, si tu no pots explicar-los. I al final, només són 

actes. Tu escrius les històries de la teva Festa Major, 
tu crees els records. És per això, que aquest any, 

l’eslògan és “Tu ets la festa”. Així doncs, 
sent-la teva i fes-te FESTA!

SALUTACIÓ

Comissió de Festes 2019



Ajuntament de
Vilobí del Penedès



Hola! Com estàs?
Saps què? Torno a casa 

per Festa Major. 
Ens veiem?
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TREBALLS DE RETROESCAVADORA I TRACTOR 
 

- CLAVATS DE PALS PUNTERS DE FUSTA 
- DESBROÇADORA AMB RETRO I TRACTOR 
- EMPARRATS 
- MOVIMENTS DE TERRES 
                                                  

 
 

     
   

 
 

    VENDA DE: 
      
 -  OLIVERES    (de 100 a 300 anys) 

         -  CALÇOTS (temporada) 
    -  LLENYA  

 
 
 
 

 
ALEXIS COLOMÉ ROVIRA 
TEL. 676 522 114 
alexiscolome@gmail.com 

 



                         Obra pública i privada
                         Manteniments industrials
                         Construcció en general
                         Servei tècnic i assessorament

        BONA FESTA MAJOR !!
                                 Masia Borregaire, annexa 2, 08735 Vilobí del Penedès
                                       Tel.: 687 869 759. e- mail.: blascavi@hotmail.com
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Bona Festa Major! 



Bona Festa Major 2019!







DIESEL PENEDÈS · Camí de les fàbriques, s/n · Pol. Ind. Pla de l’Estació · 08730 Santa Margarida i els Monjos · 938 186 392  · www.dieselpenedes.com

El seu Taller Associat Alltrucks:
competent, fiable, flexible.

Tots els avantatges d’un cop d’ull:
 · Totes les marques - tots els serveis
 · Servei d’alta qualitat
 · Diagnosi i reparació ràpida
 · Assessorament competent
 · Xarxa d’àmbit europeu

NOU SERVEI DE RENTAT
DE VEHICLE INDUSTRIAL

· Camí de les fàbriques, s/n · Pol. Ind. Pla de l’Estació · 08730 Santa Margarida i els Monjos · 939 980 831  · www.stpremmium.com

Aprofiti les nostres 

promocions

i ofertes de llançament







Parlar de Vilobí és parlar 
amb el cor. Parlar de Vilobí 
és un esclat de sentiments. 
Reviure constantment els meus 

orígens m’oxigena, em reconforta 
gratament i em remou l’esperit 
de la meva terra d’origen. En 
diria una barreja d’il•lusions, 
records, família, amics i moltes 
FESTES  MAJORS! Sóc de Vilobí, 
estimo Vilobí i en faig bandera 

sigui on sigui. 
Bona Festa Major!

Carme Carbó
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DIJOUS 
15/08 
a les 12.30 h
A l’església parroquial de Santa 
Maria de Vallformosa de Vilobí

Missa solemne per celebrar la festa 
de la Mare de Déu i de sant Roc, 
patrons de Vilobí del Penedès. 

Durant la missa i en acabar hi haurà 
l’actuació de la Coral del Foix, de 
Torrelles de Foix.

Tot seguit, als jardins de l’església 
parroquial de Santa Maria de 
Vallformosa hi haurà un petit 
refrigeri al qual esteu tots convidats.

Hi col·laboren: Suriol del Castell, Loxarel, 
Planas Albareda, Maset del Lleó, Ludens, 
Estació de Serveis Penedès, IADA, Indústries 
Bolcar, Fusteria Vilobí, Josep Arbós, 
Petromiralles, Can Descregut i 
Ajuntament de Vilobí del Penedès. 



Per a mi la Festa 
Major és fer poble, 
participar, reviure 

bons records i 
gaudir-los amb els 
fills, família

i amics.

Sara Ferrer
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a les 20.00 h
Al Casal de la Gent Gran 

Inauguració de l’exposició dels 
“treballs manuals” de l’Associació 
de la Gent Gran. Durant l’acte els 
assistents podran gaudir d’una copa 
de cava i pastes.

a les 21.45 h
Al Pèlag Sec

Cinema a la fresca amb la pel·lícula
“Johnny English 3. De nuevo en 
acción.

Dirigida per David Kerr amb Rowan 
Atkinson, Olga Kurylenko, Emma 
Thompson i Jake Lacy. 

Entrada gratuïta.

Hi pots portar cadires i el sopar

(En cas de pluja, al centre cívic)

DIJOUS 
22/08 



Tornar  a casa per festa major 
és així de fàcil: reconnectar 
amb l’origen, moments de plena 
emoció esperats durant tot l’any 
per tothom. Són dies intensos 

per a retrobar-se amb la familia 
i amics, amb la música que et 
transporta ràpidament al lloc 
d’on ets (el so del timbal i la 
gralla) i amb els gustos i aromes 
dels menjars que et connecten amb 

les teves arrels.

Lídia Planas
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a les 19.30 h 
A la plaça Chiusanico

Inici de la cercavila, amb la 
participació dels capgrossos, les 
panderetes, els pastorets, el ball dels 
cercolets, les gitanes, els diables 
Magnus, els diables petits Magnus, 
el Magnafoc i la geganta convidada 
La Violeta del barri de Gràcia de 
Barcelona. 

tot seguit,
Al balcó de l’Ajuntament

Pregó de la festa major a càrrec de 
Jaume de Castro. 

(En cas de pluja, al centre cívic)

tot just en acabat del 
pregó, 
Castell de focs artificials.

Acte patrocinat íntegrament per Indústries 
Bolcar.

seguidament, 
A la plaça de la Vila

Sopar popular de festa major. Cal 
inscripció prèvia (únic dia, divendres 
16 d’agost de 19 h a 22 h). Preus 
(vegeu menús a Notes): 10 € infantil,  
14 € joves, 22 € adults.

Durant el sopar es farà el gran sorteig 
de festa major! (vegeu premis a Notes). 

Important, no us deixeu el tiquet del 
sopar, serà imprescindible i vàlid pel 
sorteig). 

(En cas de pluja, al centre cívic).

a les 00.00 h  
A la plaça de la Vila
Gran concert i ball amb el grup de 
versions La Banda Neón

seguidament, 
DJ FASE 3
Acte gratuït

(En cas de pluja, al centre cívic)

DIVENDRES 
23/08 



Vull tornar a Vilobí 
i de la Festa Major 

gaudir!

Adriana Valls
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a les 11.30 h
Al centre cívic

Torneig de festa major de futbolí
Inscripcions gratuïtes.

Imprescindible inscripcions prèvies per 
parelles. Us podeu apuntar vosaltres 
mateixos a les cartelleres d’entrada del 
local Jaume Via. Els fulls d’inscripcions els 
retirarem el divendres 23 agost a les 
13 h. Cal apuntar-hi nom, cognom i data 
de naixement. Es farà per categories: 
Infantil (fins a l’any 2007) i Sènior (a partir 
de l’any 2006). Premis per al 1r, 2n i 3r de 
cada categoria.

a les 18.00 h
Al c/ Diputació 

3a Gran baixada d’andròmines 
dels Viloesbojarrats! En família, 
dissfressats i amb els teus amics! 
Imagina, crea la teva andròmina i 
gaudeix de la velocitat! 

Premis atractius i per a tots els 
participants.

El termini d’inscripcions gratuïtes fina-
litza el dia 22 agost de 2019. Trobareu 
les bases per participar-hi i el recorregut 
al web www.vilobi.cat o en l’apartat de 
Notes d’aquest programa. Per apuntar-t’hi 
trobaràs els fulls d’inscripció i/o autoritza-
ció de menors al web www.vilobi.cat. Per 
demanar-ne més informació, contacta’ns 
a través de galimanybr@diba.cat o per 
Whatsapp al 647 874 293 (Ricard   
Galimany).

a les 22.00 h
Al centre cívic 

Ball de festa major amb el grup 
Glacé. Entrada gratuïta

Patrocinat per l’Associació ABS Vilobí

a les 00.30 h
A la Plaça de la Vila

Espectacular nit jove amb el grup 
La Banda del Drac.

I per continuar la nit, DJ KIA
Acte gratuït

DISSABTE 
24/08 



La Festa Major representa 
il•lusió, retrobament, eufòria i 
celebració; una cita anual a la 
que atendre sempre que es pugui.

Ramon Albareda
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a les  11.30 h
A la parròquia de Santa Maria de 
Vallformosa

Missa solemne, en sufragi dels 
difunts. En acabar la missa, actuació 
dels capgrossos, les panderetes, els 
pastorets, els cercolets, les gitanes i els 
diables petits Magnus i cercavila fins 
a dins del centre cívic.

seguidament, 
al centre cívic

Lectura de les sàtires a càrrec 
dels diables Magnus de Vilobí. En 
acabar, vermut popular amenitzat pel 
toc de gralles. 

Amb el patrocini de Construccions 
Blascavi.

DIUMENGE 
25/08 

a les 19.00 h
A la pista de l’Escola Llebeig

Gran partit de Festa Major de 
futbol sala entre l’equip local sènior i 
el de Vilobí d’Onyar com a convidat. 

a les 19.30 h
A la Plaça de la Vila

Gran cantada d’havaneres a càrrec 
del grup XATÓ. 
Acte gratuït. 

a les 22.00 h
Al Centre Cívic

Gran festival de Playback’s a càrrec 
de l’Associació de Playback’s de Vilobí
Acte gratuït. 



No podria decidir-me per 
un sol record de la Festa 
Major. Tot i així, un dels 
moments més esperats és el 

dels Playback’s.

Irene Campo
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a les 11.30 h
A la piscina municipal

Inflables a la piscina
Entrada gratuïta

a les 18.00 h  
a la plaça Major

Espectacle AQUAFESTA, amb el 
grup MÉS TUMÀCAT. Ens oferiran un 
espectacle divertit, familiar i eco-
refrescant. 

No t’oblidis el banyador! 

En acabar l’acte, berenar per a tots 
els nens. 
Acte gratuït.

DILLUNS 
26/08 

 a les 20.00 h
Al centre cívic

Concert i ball de vetlla amb 
l’orquestra Selvatana. Durant el 
ball es durà a terme el “vals del soci”, 
recomanem que aquest ball es faci 
amb americana. 

Entrades: 
Anticipades 8 € / taquilla 10 €
Vegeu venda anticipada a Notes



M’agrada tornar a casa per Festa Major, 
entre d’altres coses perquè la meva 

família l’espera molt i això es contagia. 
El diumenge és un dia de reunió familiar 

i els canelons esperats arriben al 
plat. De petita, vivia a fons la Festa 
Major;les nits amb les amigues darrere 
al local mentres sonava l’orquestra, els 
Playback’s,les empalmades...D’adulta, 
recordo esp-ecialment el pregó del meu 
pare i el de la meva àvia (com a membre 
del Casal d’Avis). Però des de fa dos 
anys, venir a Vilobí per Festa Major és 
una cita obligada: el meu nebot Lluc va 
néixer un 20 d’agost i des de llavors, 
tenim un altre gran motiu a celebrar. 

Marina Esteve
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a les 11.00 h
Al centre cívic

Gran torneig de festa major de 
tenis taula

Inscripcions gratuïtes. Us hi podeu apuntar 
vosaltres mateixos a les cartelleres 
d’entrada del local Jaume Via. Els fulls 
d’inscripcions els retirarem el diumenge 
25 d’agost a les 15.00 h. Cal apuntar-hi 
nom, cognom i data de naixement. Es farà 
per categories: Infantil (fins a l’any 2007), 
Juvenil (des del 2006 fins al 1999), Sènior 
masculí (a partir de l’any 1999) i Sènior 
femení (a partir de l’any 1999). Premis per 
al 1r, 2n i 3r de cada categoria.

La Comissió de Festes es reserva el dret de 
variar els criteris de les categories, segons 
el nombre d’inscripcions.

a les 18.00 h, 
Al Centre Cívic 

Espectacle de màgia familiar 
IMPACT, amb l’actuació de Zappa 
Màgic. 

En acabar l’acte, berenar per a tots 
els nens. 

Acte gratuït. 

a les  21.00 h
A la plaça de la Vila

Botifarrada popular. 
Durant l’acte gaudirem de la xaranga 
TOQUEM-TOQUEM, que ens 
animaran a ballar i a gaudir de la seva 
música i animacions.

Preu del tiquet: 4 € (inclou pa amb 
tomàquet, botifarra i copa de cava o 
refresc). Hi haurà disponibilitat de taules i 
cadires limitades, qui ho prefereixi, podrà 
portar-hi la taula i/o cadira de casa seva.

seguidament,
 
Fi de festa Música DJ’S, a càrrec de
THE MANDRILS, per acomiadar la 
festa major. 

DIMARTS 
27/08 



Cada país té les seves 
tradicions, a Alemanya hi 
ha la Festa de la Cervesa 
però com la Festa Major de 
Vilobí, amb la familia, els 
amics i els canalons de la 

mama, no hi ha res.

Judit Miralpeix
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750	metres	de	baixada,	VILOESBOJARRATS	2018	

Inscripcions	fins	al	16	agost.		

Reglament	i	documents	a:	www.vilobi.cat	

RECORREGUT
VILOESBOJARRATS:

750 metres de baixada!
Inscripcions fins al 22 d’agost!

@comissio_festes_vilobi



Imagina, crea la teva andròmina i 
gaudeix de la baixada!

Velocitat: consistirà en dues o més 
contrarellotges individuals, de les 
quals comptarà el millor temps 
aconseguit per cada andròmina. 

Es premiaran les 3 més ràpides.

Originalitat, divertit, treballat: 
es premiarà l’andròmina més 
valorada per un jurat. Es puntuarà 
la imaginació amb què hagin estat 
concebudes, l’ambientació i la 
decoració de les andròmines i dels 
participants. També es tindrà en 
compte l’espectacularitat i el soroll 
que faci l’andròmina i els seus 
tripulants durant la baixada. No hi 
haurà una baixada específica per 
a aquesta categoria, comptaran 
les baixades fetes durant les 
contrarellotges.

FABRICACIÓ DE L’ANDRÒMINA

1. L’andròmina ha de ser de fabricació 
pròpia, pot tenir la forma i l’aspecte 
que desitgi el participant.
2. No podrà excedir els 3,5 m de llarg 
ni els 2,10 m d’amplada.
3. Per part de l’organització s’aconsella 
que les andròmines facin soroll 
d’alguna manera, per fer la baixada 
més espectacular.

4. Queda terminantment prohibit un 
vehicle adquirit en un establiment, 
com ara karts, quads, remolcs, 
patinets o carretons del súper.
5. Les úniques forces que poden 
empènyer l’andròmina són el pes i els 
concursants, queda terminantment 
prohibit utilitzar un altre mètode de 
propulsió.
6. L’andròmina ha de tenir com a 
mínim 3 rodes. Les rodes poden ser 
massisses o pneumàtiques, però és 
obligat que estiguin recobertes de 
cautxú o un material plàstic. 
7. És obligatori que l’andròmina 
disposi d’una direcció i d’uns frens.
8. S’ha de reservar un espai per a la 
col·locació del dorsal de concursant. 
L’organització hi fixarà un dorsal 
visible de la mida DinA5 (150 x 210 
mm) vertical.
 9. Cada andròmina haurà de tenir 
un nom propi, sense que aquest 
pugui ser ofensiu. En aquest sentit 
l’organització es reserva el dret a no 
acceptar-lo.
10. En cap cas no es permetrà realitzar 
els descensos o baixades amb 
animals.
11. L’estructura de l’andròmina ha de 
ser adequada, de manera que no en 
sobresurtin els elements perillosos 
(barres de ferro, fustes, canyes, vidres, 
objectes punxants i que tallin, etc.) 
que puguin perjudicar els espectadors 
i/o els participants mateixos.

REGLAMENT
VILOESBOJARRATS:



12. Les andròmines han de poder 
ser remolcades, per tant s’hi han de 
posar orelletes.
13. Les andròmines seran examinades 
per comprovar que compleixen els 
requisits. En cas contrari, no se’n 
permetrà la participació.

RECORREGUT I ORGANITZACIÓ

1. No s’han de fer maniobres que 
puguin posar en perill la seguretat 
dels altres participants ni la del 
públic.
2. Els pilots i copilots obeiran 
i seguiran les instruccions i les 
indicacions de l’organització.
3. En tot el recorregut hi haurà 
proteccions a les zones conflictives.
4. És obligatori l’ús de casc i es 
recomana l’ús de guants, genolleres i 
colzeres.
5. L’activitat disposarà d’ambulància.
6. No obstant això, els participants 
han de signar un document a l’hora 
d’inscriure’s en el qual declaren que 
la seva participació és voluntària 
i sota la seva responsabilitat i 
exclouen l’organització de qualsevol 
responsabilitat derivada d’aquest fet.
7. L’organització es reserva el dret 
de modificar les bases segons la 
necessitat de la cursa.
8. Tots els participants quedaran 
convocats el diumenge a les 17.30 h al 
carrer Talls a l’entrada del Pèlag Sec.

BASES DE LES INSCRIPCIONS

1. Hi podrà participar tothom, les 
andròmines poden estar tripulades 
per una o diverses persones.
2. Els menors de 12 anys han 
d’anar acompanyats d’un adult a 
l’andròmina durant la baixada.
3. De 12 a 18 anys només hi podran 
participar amb l’autorització dels 
pares o tutors legals.
4. Els majors de 18 anys han de portar 
algun document oficial, com ara DNI, 
carnet de conduir, etc.
5. El termini d’inscripció finalitza el dia 
22 d’agost de 2019.
6. Les dades i documents necessaris 
per fer la inscripció són:
-Fitxa d’inscripció signada
-Nom, cognoms i data de naixement 
de cada participant 
-Telèfon i adreça electrònica de 
contacte
-Nom d’identificació de l’andròmina
-Autorització signada en cas de ser 
menor de 18 anys

El fet d’inscriure’s significa acceptar 
aquest reglament. Tot el que no 
estigui previst romandrà sota la 
decisió de l’Organització.

Informació i consultes a la Comissió de 
festes, mitjançant el correu electrònic 
galimanybr@diba.cat o bé trucant al
647 874 293. 



SOPAR POPULAR DE FESTA MAJOR 
DEL DIVENDRES 23 D’AGOST:

Menús:

Adults (22 €)
1r: Pasta de full de formatge de cabra 
amb pernil salat i guarnició
2n: Ànec amb prunes i guarnició
Postres: Pastís de crema catalana
Cafè

Joves (14 €)
1r: Pasta de full de formatge de cabra 
amb pernil salat i guarnició
2n: Hamburguesa i xips
Postres: Gelat

Infantil (10 €)
1r: Macarrons
2n: Escalopa amb xips
Postres: Gelat

En cas d’intoleràncies i/o al·lèrgies, és 
imprescindible notificar-ho el dia de la 
inscripció. 

CERCAVILA:

El divendres 22 d’agost, a partir de les 
19 h, es tallaran els carrers següents: 
plaça Chiusanico, 
c/ Guixeres, 
Av. Generalitat, 
c/ la Costa, 
plaça de l’ajuntament. 

Talls alternatius a:
c/ Diputació i 
c/ Figueretes. 

No es podrà aparcar als carrers per on 
passa la cercavila.

BAIXADA D’ANDRÒMINES DELS 
VILOESBOJARRATS:

El dissabte 23 d’agost, a partir de les 
17.00 h, amb motiu de l’acte de la 
cursa d’andròmines, es tallaran al 
trànsit completament els carrers 
Diputació, Talls, Escapada i Pèlag. 
Es faran talls puntuals als carrers 
Guixeres i Santa Maria. Demanem 
que tingueu previsió per si heu de 
fer ús d’aquests carrers.Demanem 
comprensió i disculpes per avançat 
per les molèsties ocasionades.

INSCRIPCIONS ALS ACTES:

Podreu apuntar-vos a tots els actes 
que requereixin inscripció prèvia el 
divendres 16 d’agost de 19 h a 22 h al 
local Jaume Via: sopar popular (únic 
dia), orquestra Selvatana i tiquets 
botifarrada. 

Pel que fa als tornejos de futbolí i 
tenis taula, hi haurà unes cartelleres 
exposades al vestíbul del local perquè 
us hi pugueu apuntar quan millor us 
vagi. Les inscripcions són gratuïtes.

NOTES
D’INTERÈS:



Data límit per inscriure’s a futbolí: 
divendres 23 d’agost a les 13 h.
Data límit per inscriure’s a tenis taula: 
diumenge 25 d’agost a les 15 h.

Preguem a tots els participants inscrits 
puntualitat i responsabilitat d’acte de 
presència per poder dur a terme uns 
grans tornejos. Moltes gràcies!

ENS RESERVEM EL DRET DE:

Variar o modificar el programa d’actes 
per inclemències meteorològiques, 
per fets inesperats o per altres 
circumstàncies.
Procurar que tots els actes comencin 
amb la màxima puntualitat, per 
la qual cosa tota col·laboració es 
benvinguda.

INCLEMÈNCIES 
METEOROLÒGIQUES:

Els actes que no disposen 
d’informació alternativa en cas de 
pluja, quedaran automàticament 
anul·lats. 

GRATUÏTAT: 

Els actes en què no s’especifica el preu 
són gratuïts. 

DES DE LA COMISSIÓ DE FESTES 
VOLEM DONAR LES GRÀCIES A:

Totes les persones, entitats, 
associacions, grups, empreses, etc. 
que han col·laborat amb esforç i molta 
il·lusió per fer que aquesta festa major 
sigui un èxit de participació per part 
de la ciutadania de Vilobí i també la 
d’altres municipis veïns que ens visiten.

AJUDA’NS A MILLORAR:

Si tens qualsevol suggeriment o bé vols 
fer una critica (sempre constructiva) 
de la festa major perquè puguem 
continuar millorant-la i reinventant-
la, no ho dubtis i digue’ns-ho a 
qualsevol membre de la Comissió de 
Festes a través del correu electrònic 
cfestesvilobi@gmail.com.   
T’estarem molt agraïts!



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Us desitja, 

BONA FESTA MAJOR 
 

C/ Cal Pacra nº 7 
Vilobí del Penedès 

93 897 83 98 
www.montpicolis.cat 

montpicolis@montpicolis.cat 



 





 
 
 

                                               
 
 
 
 

 
 

 
INSTAL.LACIÓ DE FALSOS SOSTRES  

MORTER PROJECTAT 
SOL·LUCIONS IGNÍFUGUES 

ENGUIXATS 
 

 ignifugacionsarguix.com 
Tel.  600438773 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
           
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
    

 
 
 

ENS TRASLLADEM, ENS FEM MÉS GRANS A LA GIRADA!



Carretera Diputació, núm. 9. 
93 897 81 51 - 93 897 80 03

Vilobí del Penedès

Farmàcia Bosch

Atenció farmacèutica
Dietètica

Homeopatia
Dermofarmàcia

c/ La Parellada, 25
08720 Vilafranca del Penedès 

Tel. 93 892 01 73
Fax . 93 818 23 06

farmaciaboschcastell@hotmail.com



Producte propi patentat:
www.ecobressol.com

FUSTERIA i DECORACIÓ
www.bledeco.com

93 899 28 98
info@bledeco.com

BLEDECO



C/Pati del Gall, 6 - Tel. 93 892 12 79 - Fax. 93 892 48 75  
e-mail: lv.instalacions@gmail.com
08720 Vilafranca del Penedès



Pol.Ind Pla D’en Florit | C\ Vint-i-vuit, Nº6 | 08794 Les Cabanyes                             
Mòbil: 659 75 80 38 |Tel: 93 131 22 06 |E-mail: pinherbat@hotmail.com

Decoració i Restauració d’interiors 
Restauracions de façanes

Impermeabilització de terrat
Xorrejat de sorra abrasiu

Envernissats i lacats
Estucats venecians



Avinguda Catalunya, 14 baixos
Vilafranca del Penedès 

93 819 92 37

www.podologiallopart.com
info@podologiallopart.com

Previsió i tractament de les afeccions als peus
Exploracions biomecàniques informatitzades
Postgrau en podologia esportiva

NOVETAT LÀSER S40 PODYLAS, per a tractar: 
Onicomicosi (fongs a les ungles), ulls de poll 
neuromusculars (IPK), berrugues.

I també teràpia analgèsica i antiinflamatòria: 
recuperació postquirúrgica, esperons, fascitis, 
neuromes, metatarsàlgies...

 

 



c/ St. Gregori, 20
08800 Vilanova i la Geltrú

Tel. 938 939 863



Barcelona Occidental 

Centro Canon Autorizado





Passeig del Carme, 24 · 08800 · Vilanova i la Geltrú
619 42 25 51 · 619 46 15 10 · 93 815 34 41

info@centanoespectacles.com · www.centanoespectacles.com



FORNVILOBÍ
PA S T I S S E R I A

Plaça Major, 18
Tel. 93 897 81 10

08735 Vilobí del Penedès



c/Diputació, 13 - 08735 Vilobí del Penedès - Tel. 93 897 87 63 - Mb. 670 95 83 33
www.autometallspenedes.com - a/e: autometalls@autometallspenedes.com

93 897 81 51 · Plaça Major, 17 · Vilobí del Penedès

93 892 64 42
www.calmacia.net
calmacia@lescabanyes.net
AVINGUDA Ú, 32
08794 Les Cabanyes

Un espai on 
poder menjar 

amb i sense gluten



Efraín  D ́   Jesús
Osteopatia 

Fisioteràpia 
Posturologia 

Teràpia respiratòria 
 
 

C/Oriol 24, Vilafranca de Penedès - 678554183

93 890 48 52



◢ Refrigeració Industrial i Comercial 
◢ Aire Condicionat 
◢ Climatització de Bodegues 
◢ Refredadores d’aigua 
◢ Xampagel 

Tel i Fax 93 890 30 20  
Mòbil 686 54 85 43 

Pol. Ind. Sant Pere Molanta 
C/ Sant Miquel,  8 - 08734 OLÈRDOLA 

E-Mail : info@frigorificspenedes.com 
Web : frigorificspenedes.com 

www.pdmgifts.netJoan Ramon Puig



ROVIRA & JUBERT

F INQUES



Vilafranca del Penedès
Barcelona

nandotaxi22@gmail.com

629 81 40 97

FERNANDO HERNÁNDEZ

c/ Baixada de l’oreneta, 10
93 897 84 46

TON Mª VILARRUBIES
Jardiner titular

Disseny i creació de jardins
Especialistes en poda



GALTÉS
�����������

�������������������

S.L.





 
 
 
 
 

 
 

 
c/Ferrers,11 – Vilafranca del Penedès – 93.8181597 



TERRABIT, SL. | Av. Catalunya, 10 | 08720 Vilafranca del Penedès
info@terrabit.cat | 93 169 41 27 | www.terrabit.cat

TERRABIT, SL. | Av. Catalunya, 10 | 08720 Vilafranca del Penedès
info@terrabit.cat | 93 169 41 27 | www.terrabit.cat

c/ Pere Alegret, 134
davant els Mossos d’Esquadra

Tel. 686 47 20 56
FB: Tiaré Gelateria



 

ELS DESITJA UNA BONA FESTA MAJOR 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



COMUNICACIÓ · IDEES I CREATIVITAT
 DISSENY · WEB ·XARXES SOCIALS

info@ressona.com · 605 801 679 · @ressonacomunicacio

Ressona neix de la voluntat de captar l’essència del teu projecte 
per fer-la ressonar a la pell dels teus clients. Ressonar va més 
enllà de donar-se a conèixer o fer una bona difusió, quan algo 
ens ressona és perquè ens hi hem involucrat emocionalment.

GRÀCIES!




