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#EDITORIAL
QUÈ PASSA AMB EL JOVENT?
Segurament, molts de vosaltres us heu fet aquesta pregunta aquest estiu quan
heu vist les destrosses que ha patit el mobiliari urbà i la senyalització viària del
nostre municipi. I segurament us l’heu tornada a formular durant la Festa Major
a causa dels botellots que s’han organitzat.
En primer lloc, vull dir-vos que des de l’Ajuntament condemnem enèrgicament
aquestes conductes incíviques, que no poden tenir cap mena d’excusa, ni tan
sols la tan socorreguda últimament com la que “porten tants mesos tancats...”.
Però a continuació també pensem que seria bo fer-nos algunes reflexions: quin
model de lleure juvenil volem? Fins a quin punt els pares deleguen les seves
responsabilitats en ajuntaments i policia?
Aquesta Festa Major a Vilobí, un poble de no gaire més de mil habitants, es
van arribar a reunir fins a mil cinc-cents joves al polígon fent botellot i a alguns
d’ells els seus pares els van venir a deixar i a recollir. Els municipis petits tenim
els mitjans que tenim i no és just ni raonable pretendre que assumim en solitari
les tasques de vigilància de l’ordre públic en aglomeracions que, en cap cas, han
estat convocades pels ajuntaments.
Què falla? Realment, no us ho sé dir. Però és preocupant que les i els joves es
diverteixin realitzant actes incívics i destrossant allò que els pertany directament
o indirectament com a persones habitants de Vilobí. A qui pertoca canviar
aquest model i com es fa? Potser entre tots hauríem de fer un esforç per trobar
la resposta, i en aquest tot hi inclouria els i les joves, perquè sense ells tampoc
avançarem. El que és segur és que anant per on anem no arribarem enlloc.
Una de les fites que l’equip de govern s’ha marcat abans d’acabar el mandat és
la de redactar un nou Pla local de joventut, serà un pas important per conèixer
les necessitats del jovent del municipi i com abordar-les, fent-los partícips en la
seva elaboració. També hi haurà de participar la comunitat educativa, perquè
l’educació té un paper molt important en la transmissió de valors. I un paper
fonamental en aquesta transmissió també el tenen les famílies. Els pares i mares
que tenim fills en aquesta franja d’edat hem de ser conscients de la nostra
funció educadora i hauríem de procurar no deixar d’exercir-la ni delegar-la en
tercers.
Amb aquest escrit no he volgut en cap cas culpabilitzar ningú dels botellots i
els actes vandàlics a Vilobí, ni tampoc defugir la responsabilitat que poguéssim
tenir com a Ajuntament, només he pretès que entre tots hi pensem i busquem
solucions.
Francesc Edo
Alcalde
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#DESTACAT

FI DE LA TEMPORADA DE
PISCINA
L'HEM FET POSSIBLE!

Des de la Comissió de Festes i l’Ajuntament de Vilobí es vol
donar les gràcies a totes les persones que han fet possible
celebrar la Festa Major d’enguany, les empreses col·laboradores,
les entitats, els grups de balls populars i totes les persones que
han assistit als actes i n’han gaudit amb responsabilitat. Volem
agrair la comprensió i la bona resposta per part dels vilobinencs
i vilobinenques davant dels canvis a la programació de la festa
per adaptar-la a la normativa del Procicat.
Els integrants de la Comissió de Festes fan una valoració
positiva de la Festa Major 2021. Afirmen que ha estat molt
participada en tots al actes i destaquen que l’inici de la festa,
amb el pregó i l’exhibició de balls, que va comptar amb 400
persones inscrites, va demostrar que els veïns i veïnes tenien
moltes ganes de tornar a viure la festa. Celebren que tots els
actes programats s’hagin pogut celebrar complint les mesures
de seguretat. Ara toca descansar i recuperar les forces per
organitzar la Festa Major 2022, que esperem que torni a ser com
les anteriors a la pandèmia!

El passat 29 d’agost va finalitzar la temporada de piscina
2021. Des de l’Ajuntament se’n fa una valoració positiva del
funcionament. S’han realitzat un total de 53 abonaments i
s’han venut 1.845 entrades al llarg de tot l’estiu. També s’ha
consolidat el renovat espai de bar, que s’ha convertit en un
nou lloc d’encontre social per als vilobinencs durant l’estiu.
Des d’aquest espai es vol fer una menció especial al personal
de la brigada municipal que ha vetllat en tot moment pel
manteniment òptim de les instal·lacions, socorristes i
personal de la piscina, així com també a totes les persones
usuàries que han respectat la normativa COVID per tal que
fos un espai segur.
La temporada ha finalitzat però es segueix treballant
per millorar la piscina. Aquest darrer trimestre de l’any,
s’iniciaran les obres de millora de la zona de bany per als més
menuts, on s'instal·larà un espai “d’aqua-splash”. L’objectiu
d’aquesta acció és descongestionar aquest la piscina petita i
fer l'espai més agradable i adequat a l’edat dels seus usuaris.
La partida pressupostària assignada a aquesta renovació és
de 24.000 €. Esperem que gaudiu molt d’aquesta renovació la
temporada vinent!

ES CONTRACTA LA FUNDACIÓ MAS ALBORNÀ PER AL SERVEI
DE NETEJA VIÀRIA MUNICIPAL
La Junta de govern local del dia 26 de juliol de 2021 aprovà per unanimitat contractar el servei de neteja viària amb la
Fundació Privada Mas Albornà, una entitat que treballa des de fa més de cinquanta anys per la integració social i laboral de
persones amb discapacitat intel·lectual, trastorn mental i risc d’exclusió. La durada del contracte s’ha establert per un any
i la freqüència serà d’un cop a la setmana durant el mes d’agost de 2021 i d’un cop cada dues setmanes durant la resta del
contracte. Aquesta freqüència podrà ser ampliada si les necessitats del servei ho requerissin. Amb aquesta contractació es
reforça el servei de neteja viària de Vilobí, fet que esperem que millori la qualitat de vida de totes les veïnes i veïns.
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L'ESCOLA JA TÉ
NOU TALÚS!
L’actuació al talús del pati de
l’escola ha consistit en primer lloc
en la comprovació de l’estat del
talús mateix i del mur de contenció
de tancament. Un cop s’ha pogut
comprovar mitjançant cales que
aquest mur i la seva fonamentació
estan en bon estat i el sistema de
drenatge i sanejament està correcte
s’ha procedit a fer una actuació
en la part de terra del talús. S’ha
realitzat un encintat amb travesses
de fusta tractades per a l’exterior per
contenir el talús; així mateix s’ha
realitzat una escala d’accés a la part
alta del talús per poder-lo utilitzar.
S’han col·locat travesses de fusta
enmig del talús per estabilitzar o
marxar les terres del talús mateix.
En l’època d’hivern s’haurà de fer
una actuació de revegetació del
talús. Finalment s’ha dut a terme
una actuació de neteja i sanejament
de la canal de recollida d’aigües
pluvials del pati, s’ha millorat el
sistema de sanejament que estava
en mal estat i per evitar que torni
a malmetre’s s’ha col·locat un
paviment amb llosa filtrant tipus
trama amb terra a l’interior. L’espai
entre la llosa i la canal s’ha acabat
amb un paviment de formigó. Cal
dir que l’actuació d’estabilització
del mur de formigó existent prevista
no ha estat necessària, ja que el mur
existent es troba en bon estat.

#MAGRADAVILOBI
INICI DE CURS A L'ESCOLA LLEBEIG
El curs 2021-2022 ha començat a l’escola Llebeig amb un nou equip
directiu i un claustre disposat a sumar esforços per donar una resposta
educativa de qualitat als nostres infants. Tenim il·lusions renovades i
el desig de continuar millorant dia a dia, cuidant i respectant la línia
d’escola.
Volem continuar creixent i no deixar de descobrir el món, amb totes les
dificultats que la situació sanitària comporta i que, dia a dia, convertim
en oportunitats de nous aprenentatges, respecte i bona convivència.
La brigada municipal ha fet tasques de manteniment per iniciar el curs
amb uns espais més acollidors i gràcies a l’Ajuntament ja tenim l’espai
del talús renovat per tal de fer-ne ús i gaudir d’un espai més bonic.
Serà un nou curs marcat per la pandèmia, però continuem treballant per
oferir als infants un bon acompanyament en el seu camí educatiu tenint
en compte les mesures establertes.
Comencem el viatge.
L’equip de mestres de l’escola Llebeig

INICI DE CURS A LA LLAR
D'INFANTS
Com cada 1 de setembre
comencem el curs escolar, el
primer dia una mica atrafegades
per poder-ho tenir tot a punt!!
El dia 2 comença la màgia... Les
nostres aules tornen a omplir-se
d’infants!!!
Comença l’adaptació, en què
de mica en mica ens anirem
coneixent, creant vincles entre
infants, educadores i famílies. A
la classe dels Cargols tindrem 17
infants; les Tortugues, 9 infants i
els Pollets serem 3. Com podeu
veure, serem una bona colla! Ens
espera un curs ple d’emocions,
jocs, descobertes...
Les educadores
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L'ATENEU DE VILOBÍ, ACTIVANT LA
CULTURA!
GRÀCIES PER ESCOLLIR-NOS COM A PREGONERS!
És un plaer que enguany la Comissió de Festes ens hagi
escollit, a l’Associació de Playback’s Vilobí, per fer el pregó
de la festa major. Havíem d’haver celebrat els deu anys dels
nous Playback’s i per la pandèmia no ho hem pogut fer. Però
hem pogut gaudir d’una festa major gràcies a l’esforç que la
Comissió ha fet per tirar-la endavant. El pregó es va fer a
la pista poliesportiva i començava amb uns parlaments que
donaven les gràcies a totes les persones que al llarg dels
anys hi han participat, col·laborat i donat un cop de mà. Es
va fer esment que ens hagués agradat fer un pregó amb
tots els participants, però per motius de seguretat, no ha
sigut possible.Es recordaven, sobretot, els deu últims anys,
en què l’espectacle de Playback’s ha madurat en decoració,
il·luminació i temàtica. Explicaven els organitzadors que
aquest any s’havia decidit reproduir la millor gala dels últims
deu anys i que “la gala més xula, era la gala de...”. De cop, un
dels decorats es trencava i es deixava veure el backstage, tot
allò que. succeeix a darrere l’escenari quan queden 30 minuts
abans de començar una gala. Anaven apareixent escenes de
diferents anys perquè cada personatge havia entès que el
millor any era un de diferent. Eren els últims minuts abans
de començar una gala de festa major. Aquells minuts en què
els presentadors proven els micros; en què els participants
es maquillen i assagen aquell pas que no recorden. En què
els organitzadors proven els llums, la música i col·loquen els
decorats perquè funcionin perfectament. Per fi ha arribat
el moment, i ja s’han de tancar llums, obrir cortines i posar
l’àudio perquè comença la gala d’aquest any. Així s’acabava
l’escenificació del pregó, amb la cançó de la Trinca “Alegria,
és festa major” i on sortien els organitzadors, presentadors
i alguns participants a ballar tot animant a tothom a gaudir
d’una festa major, diferent, però que ja ens comença a
recordar totes les anteriors.
Associació de Playback's de Vilobí

Des de fa uns mesos que la Viloteca de
l’Ateneu està cedint llibres a les persones
de Vilobí i pobles de la comarca. Tenim
una diversitat de llibres de lectura, història,
autoajuda, poesia, art, infantils i juvenils,
etc. Oferim un espai de conversa, de tot
el que ens aporti una millor convivència.
D’aquí a poc farem públic un ventall
d’activitats que ens apropin més a les
persones, com ara presentacions de llibres,
llegir llibres en veu alta —a càrrec del grup
EVA354—, tornejos d’escacs, cinefòrum,
xerrades amb diferents personatges…
Una part d’aquestes activitats són
compartides amb l’associació Empelt de
Font-rubí, amb la qual tenim uns acords
de col·laboració.
La nostra finalitat no es queda en aquests
actes sinó que va més enllà; sempre estem
disposats a col·laborar amb les entitats
locals, com també a participar en diferents
esdeveniments comarcals, d’on rebem un
suport incondicional de persones i entitats.
La Viloteca de l’Ateneu sempre estarà
disponible per lluitar per la cultura i pel
nostre país.
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SENT
VILOBÍ+JuntsxCat

GRUPS
POLÍTICS

LA NOSTRA CAP DE LLISTA, DIPUTADA
AL PARLAMENT!
El grup SENTVILOBÍ+JuntsxCat estem
d’enhorabona perquè la nostra regidora i
cap de llista, Ester Vallès, ha entrat com a
diputada de Junts al Parlament de Catalunya.
Volem desitjar-li que gaudeixi de
l’experiència i faci el que ha fet fins ara pel
nostre municipi, amb fermesa, determinació,
convicció i amb l’energia positiva que transmet i la caracteritza. Que de
ben segur que serà un repte que creiem que durà a terme amb rigorositat
i passió. És un orgull per al municipi comptar amb la primera persona
diputada del poble i que aquesta pugui defensar el territori. Sabem que
la determinació pel país i per la seva llibertat és part del seu ADN i que
s’hi deixarà la pell.
Endavant, Ester; quan s’uneixen valors i capacitat només se’n poden
esperar coses bones!

#PROPOSTES
TORNA L'ABS AMB UNA
18/09. PRESENTACIÓ DE L'ESPAI
TEMPORADA ANUAL DE CONCERTS SÈNIOR 2021-22
Després d’un any sense activitat, l’ABS reinicia la seva
activitat oferint una temporada de concerts per al 20212022. Aquest setembre:
Dia 12 – Orquestra Shákata
Dia 19 – Orquestra Pep i M. José Músics
Dia 26 – Orquestra Xarop de Nit
Tots els actes estan sotmesos a la normativa anticovid,
és obligatori l’ús de mascareta en tot moment i no es
pot menjar ni beure dins la sala.

10/09. ACTE AMB MOTIU DE LA
DIADA DE CATALUNYA
Comptarà amb parlament institucional, seguirà amb la
cantada de l'himne nacional de Catalunya i la penjada
de la Senyera a la façana da l'Ajuntament i finalitzarà
amb un concert de sardanes i música catalana a càrrec
de Cobla Catània. L'acte és gratuït però cal inscripció
prèvia trucant a l'ajuntament (93 897 89 80).

Us esperem el proper dissabte 18 de setembre a
les 18.00 h a l’acte d’inici de temporada de l’Espai
Sènior, on us podreu informar de les noves activitats
i propostes que es duran a terme a partir del mes
d’octubre, així com també conèixer les persones que
les faran possibles. Per celebrar-ho es farà la xerrada
“La felicitat no es una qüestió d’edat”, a càrrec del
filòsof Pere Queraltó. En acabar hi haurà un refrigeri
per a tots els assistents.
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#ESPAISÈNIOR
El proper 18 de setembre, l’Espai Sènior iniciarà la nova temporada d’activitats, que
malauradament la pandèmia de la COVID-19 va fer suspendre el curs passat. S’ha
renovat l’espai lúdic, adreçat a totes aquelles persones de qualsevol edat que vulguin
gaudir d’estones lliures compartint entreteniments i amb ganes de ‘’fer poble’’.
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

TALLER
D'ENTRENAMENT
DE LA MEMÒRIA
De 10 h a 11.30 h
Sala 2

ACTIVITAT FÍSICA
SALUDABLE
de 10.30 h a12.00 h
A l'exterior de la Sala 1

ESPAI LLIURE,
JOCS DE TAULA,
LECTURA
Sala 1

ACTIVA (*)
de 16 h a18 h
Sala 2

DIVENDRES

ESPAI LLIURE,
JOCS DE TAULA,
LECTURA
Sala 1

ESPAI LLIURE,
JOCS DE TAULA,
LECTURA
Sala 1

MANUALITATS
De 15.20 h a 16.20 h
Aula de Cultura

PATCHWORK
De 16.30 h a18 h
Sala 2

ACTIVA (*)
De 16 a18 h
Sala 2

GIMNÀSTICA
AMB LA NICOLE
De 16 a17 h
Sala 1

ESPAI LLIURE,
JOCS DE TAULA,
LECTURA
Sala 1

SARDANES
(quinzenal)
De 17 h a18 h
Sala 1
BALL EN LÍNIA
(quinzenal)
De 17 h a 18.30 h

QUOTES:

(*) Activitat subvencionada
Usuaris de Vilobí:
Quota majors de 65 anys:
•

10 €/mes (1 activitat d’1 h) o
18 €/mes (2 activitats d’1 h)

•

12 €/mes (1 activitat d’1,5 h)
o 22. €/mes (2 activitats d’1,5 h)

Quota menors de 65 anys:
•

15 €/mes (1 activitat d’1 h) o
25 €/mes (2 activitats d’1 h)

•

17 €/mes (1 activitat d’1,5 h) o
27 €/mes (2 activitat d’1,5 h)

Usuaris de fora de Vilobí:
Quota majors de 65 anys:
•

15 €/mes (1 activitat d’1 h) o
25 €/mes (2 activitats d’1 h)

•

17 €/mes (1 activitat d’1,5 h) o
27 €/mes (2 activitats d’1,5 h)

Quota menors de 65 anys:
•

20 €/mes (1 activitat) o 		
30 €/mes (2 activitats)

•

22 €/mes (1 activitat d’1,5 h) o
32 €/mes (2 activitats d’1,5 h)

Cada curs ha de tenir un mínim
d’inscripcions. Per formalitzar les
inscripcions podeu trucar o anar a
l’ajuntament en l’horari d’atenció al
públic. Les quotes es passaran pel
compte bancari trimestralment.
Últim dia per inscriure’s: 20 de
setembre.

DESCRIPCIÓ DE LES
ACTIVITATS DE L'ESPAI
SÈNIOR

TALLER DE PATCHWORK
Data d’inici: 29 de setembre.
Monitora: Aurora Pérez.

ACTIVITAT FÍSICA SALUDABLE
Data d’inici: 28 de setembre.
Monitora: Verònica Chacón.

ACTIVA
Data d’inici: 27 de setembre.
Monitora: Encarni Montero.

El taller de patchwork se centra
bàsicament en el disseny
d’accessoris tèxtils de moda i per a
la llar com també en la tècnica del
patchwork contemporani o costura
creativa. Tot i que també podreu
realitzar altres activitats manuals
de pintura creativa i altres tipus de
manualitats.

En aquesta activitat treballarem les
habilitats físiques bàsiques com ara
equilibri, força, flexibilitat, agilitat,
coordinació, resistència i velocitat.
A través de jocs cooperatius també
treballem les habilitats socials.

Taller d’estimulació cognitivosocial
i de suport familiar. Dirigit
principalment a persones amb
problemes de salut o aïllament social
per disminució física, psíquica o
mental que necessitin un espai de
reforç i de suport més especialitzat.
La derivació dels casos la realitza la
treballadora social de l’Ajuntament.
MANUALITATS
Data d’inici: 28 de setembre.
Monitora: Aurora Pérez.
En el taller de manualitats podreu
realitzar activitats manuals de pintura
creativa i altres tipus de manualitats
decoratives.
ENTRENAMENT DE LA MEMÒRIA
Data d’inici: 1 d’octubre.
Neuropsicòloga: Blanca Torras.
A mesura que ens fem grans la
memòria pot presentar símptomes
d’esgotament i iniciar un procés
de deteriorament cognitiu. Amb el
taller d’entrenament de la memòria
es desenvoluparan un conjunt
d’eines i activitats per millorar
i estimular la memòria així com
també afavorir l’autonomia personal
i les relacions interpersonals. En
aquest taller grupal es realitzaran
una sèrie d’exercicis per estimular
la concentració, la codificació,
l’emmagatzematge i l’evocació dels
participants.

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

SARDANES
Data d’inici: 1 d’octubre. Monitora:
Montse Marlès.
Vine a aprendre i a gaudir d’aquesta
dansa catalana, la sardana. Aquesta
activitat es realitzarà quinzenalment.
Aprendrem bàsicament a fer els
passos, els canvis, la molla, posició
dels braços, la manera d’agafar, per
on s’entra a la rotllana i les regles
bàsiques. Adreçat a qualsevol
persona, edat i sexe.
GIMNÀSTICA
Data d’inici: 30 de setembre.
Monitora: Nicole Gaskell.

BALL EN LÍNIA
Data d’inici: 1 d’octubre. Monitora:
Marta Zapatero.
El ball en línia és un tipus de dansa
on un grup de persones ballen
els mateixos moviments alineats
els uns amb els altres. El tipus
d’alineació dels integrants pot
variar segons el ball. Facilita la
coordinació i la psicomotricitat
alhora que la memòria, sense fer
moviments bruscos ni forçats.
Adreçat a persones de qualsevol
edat. Aprendrem a moure’ns i
ballarem salsa, batxata, cúmbia,
mambo, txa-txa-txa, madison,
samba, etc. Gaudeix del ball de
manera individual sense necessitat
de parella!

Mantén-te en forma amb aquest
taller on es treballarà una correcta
postura corporal, la respiració,
estiraments, exercicis per
exercitar totes les parts del cos
amb moviments suaus. Vine a fer
gimnàstica amb la Nicole!

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
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