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#DESTACAT

Seguidament, es presenten les accions 
de govern més rellevants, la majoria 
publicades als butlletins municipal des 
del juny de 2019 fins al desembre de 2022.

OBRES, SERVEIS I EQUIPAMENTS

NOUS VESTIDORS PER A LA PISTA 
POLIESPORTIVA I LA PISCINA

S’han construït dos nous vestidors, 
un espai per al personal d’arbitratge, 
una habitació adreçada a instal·lacions 
diverses, un magatzem i lavabos per a 
homes i dones, així com també un bany 
adaptat. En total, 140,16 m2 de superfície 
construïda. Els nous vestidors donen 
servei tant a la pista poliesportiva com a 
la piscina municipal durant la temporada 
d’estiu.

MILLORA DEL CAMÍ DE LES SERPS
L’anomenat camí de les Serps va des 
d’on acaba el carrer de les Guixeres 
fins al camí de Sant Martí Sarroca a les 
Guixeres, a l’altura de Cal Nassos. Sota 
aquest camí hi discorria una canonada 
d’aigua molt antiga que calia renovar. Al 
mateix temps, es va aprofitar per soterrar 
la línia aèria de telefonia que seguia el 
mateix traçat. La reposició de la canonada 
ha ajudat a incrementar l’eficàcia i 
l’eficiència del servei. A més de canviar 
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el material del tub, es va augmentar el 
nombre d’elements de seccionament, que 
facilita les actuacions en cas de qualsevol 
incidència. Un cop finalitzades aquestes 
actuacions, es va reasfaltar el camí.

OBRES AL CLAVEGUERAM

Ja està tot en marxa perquè es duguin 
terme les obres del clavegueram a 
la part nord-oest de Vilobí. Aquest 
projecte té un pressupost d’execució per 
contracta de 350.903,40 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. El projecte, 
a més, solucionarà el compliment de 
la normativa d’aigües en matèria de 
domini públic hidràulic, de manera que 
es resol la situació precària d’abocaments 
incontrolats per infiltració al subsol, en 
uns casos, i a pous cecs, en altres casos. 
També s’aconseguirà una gestió més 
eficient, de manera que substituïm la 
gestió privada de retirada de cubes per 
un sistema canalitzat a xarxa, de manera 
que es redueixen emissions de transport 
terrestre de llots i residus. L’Ajuntament 
va convocar els veïns afectats, que van 
manifestar la seva conformitat i satisfacció 
amb el projecte, atès que millora 
notablement la seva qualitat de vida, en 
no haver d’estar pendents de buidar les 
fosses sèptiques o pous morts. Aquest 
projecte està finançat parcialment pel Pla 
d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).

NOVA PISTA POLIESPORTIVA
S’ha renovat la pista poliesportiva i se n’ha 
fet el cobriment. Avui la pista poliesportiva 
és una realitat i Vilobí disposa 
d’equipament renovat i consolidat després 
d’esperar-lo durant molts anys. Cal 
esmentar que en el procés de construcció, 
representants del Club Twirling Vilobí 
es van reunir amb l’alcalde, Francesc 
Edo, per fer-li arribar la demanda de fer 
la coberta de la pista poliesportiva amb 
una alçària de 9 metres, al·legant que 
això permetria, d’una banda, millorar les 
condicions dels entrenaments, i de l’altra, 

acollir campionats. Després de valorar 
la proposta tècnicament, amb els canvis 
estructurals i econòmics que aquesta 
comportava, es va decidir tirar-la endavant 
amb la voluntat de satisfer les necessitats 
de tots els veïns i veïnes i d’una de les 
entitats més històriques i representatives 
del municipi. L’última actuació realitzada 
en aquest espai va ser la d’enllumenar 
el pàrquing i l’entorn de la nova pista 
poliesportiva. Amb aquesta, es consolida 
la zona poliesportiva. 
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ARRIBA LA FIBRA ÒPTICA
La fibra òptica va arribar a 
Vilobí del Penedès de la mà de 
l’empresa penedesenca Xarxes de 
Telecomunicacions Alternatives, XTA. 
El 95% dels veïns i veïnes de Vilobí del 
Penedès ja poden accedir a la navegació 
d’alta velocitat a través del desplegament 
de fibra òptica que ha realitzat l’empresa 
XTA al municipi. Per donar cobertura 
als vilobinencs i vilobinenques, XTA va 
estendre més de 16.000 metres de cable 
de fibra òptica per tot el poble. Amb 
aquesta actuació, més de quatre-centes 
famílies ja poden contractar fibra òptica.

ENLLUMENAT 100% LED A BELLVER
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 50% de l’enllumenat 
de Vilobí funciona amb leds. El repte 
per a aquest 2023 és poder actualitzar, 
mitjançant la mateixa tecnologia, 
l’enllumenat dels carrers de Les Guixeres 
que encara no l’utilitzen. 

CAMINS I VIES PÚBLIQUES
Durant aquests quatre anys s’han 
realitzat diverses accions de millora, 
manteniment i conservació dels camins 
i vies públiques. A més, de manera 
periòdica es realitzen neteges de 
marges per facilitar el trànsit i guanyar 
visibilitat. També s’ha donat resposta 
als suggeriments i demandes de veïns i 
veïnes que s’han posat en contacte amb 
les oficines municipals. Tenint en compte 
les actuacions previstes per a aquest 
2023, s’hauran invertit aproximadament 
120.000 € en l’arranjament de camins. 

URBANITZACIÓ DEL C/ TIBIDABO
S’ha urbanitzat el c/Tibidabo; 
concretament, s’han posat escomeses 
noves d’aigua, s’ha formigonat el tram 
que no ho estava i s’ha il·luminat tot el 
carrer amb fanals amb làmpades de leds.

RENOVACIÓ DE LA SALA DEL 
CENTRE CÍVIC
S’han fet obres de millora de la sala del 
Centre Cívic. Aquestes han consistit en la 
renovació dels vestidors de l’escenari, que 
es trobaven en un estat força deteriorat 
a causa del temps. S’han ampliat i 
construït lavabos nous i s’ha dotat de 
portes i il·luminació renovada. També 
es va aprofitar per canviar la moqueta 
dels laterals de la pista i les parets i s’han 
millorat els tancaments de les portes 
d’emergència de la sala.

RENOVACIÓ DELS JOCS 
INFANTILS
S’han renovat els jocs infantils de la 
plaça Chiusanico i de la plaça de la 
Cooperativa. Amb col·laboració amb 
l’escola Llebeig, es va organitzar una 
votació perquè els alumnes, principals 
usuaris d’aquest espai, escollissin quins 
jocs els agradaven més. Cal destacar 
també la instal·lació d’una tirolina a la 
plaça Chiusanico. 

NOU TALÚS A L’ESCOLA LLEBEIG
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 construït 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. Finalment 
s’ha dut a terme una actuació de neteja 
i sanejament de la canal de recollida 
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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.

EL PARC CENTRAL
Amb l’objectiu de connectar els 
principals equipaments del municipi, 
així com els espais d’interès i trobada 
del municipi, com són l’escola, la llar 
d’infants, l’ajuntament, la plaça de la Vila, 
el Centre Cívic, el consultori, Cal Boter, 
l’església i el CRAE, es va encarregar 
un projecte per a la construcció d’un 
parc a l’antic camp de futbol. El nou 
Parc Central, a més de ser la connexió 
entre tots aquests espais, té la pretensió 
d’esdevenir el lloc de trobada i esbarjo 
per excel·lència pels veïns i veïnes del 
municipi. Disposarà d’una zona de 
jocs infantils, unes zones de descans 
amb bancs, uns espais per a la pràctica 
esportiva (cistella de bàsquet i minicamp 
de futbol) i, atenent els suggeriments que 
temps enrere havien fet els infants de 
l’escola Llebeig, s’hi instal·larà també una 
pista de skate. Dins l’espai es plantaran 
arbres perquè facin ombra, hi haurà una 
font i espai de pícnic. El Parc Central, 
que està sent finançat per la Diputació de 
Barcelona, serà una realitat a principis de 
la primavera d’aquest any. 

MILLORES A LA PISCINA
Al llarg d’aquests quatre anys s’han 
realitzat diferents actuacions a la piscina. 
S’ha ampliat la zona de jardí, s’ha 
renovat la terrassa del bar (connectant-
la amb els vestidors i la zona de la pista 
poliesportiva) i la sala de màquines, del 
socorrista i el magatzem, i en darrer lloc, 
s’ha instal·lat un “splash”, un espai nou 
que ha permès ampliar l’oferta de joc per 
als usuaris de menys edat que van a la 
piscina. També, aprofitant els moviments 
de terra que s’han realitzat per instal·lar-
ho, s’ha pogut acabar la nova tanca 
perimetral per millorar el drenatge 
d’aigua del pàrquing i també la zona de 
gespa.

RENOVACIÓ DE LA 
SENYALITZACIÓ DELS CARRERS I 
MASIES
S’ha renovat la senyalització dels carrers 
del municipi, que es trobaven en mal 
estat a causa del mal temps. A més, 
també s’han renovat, i properament 
s’instal·laran, els cartells de les masies, 
aprofitant l’estructura actual i modificant 
els vinils.

LLETRES DE VILOBÍ
S’han instal·lat unes lletres gegants amb 
el nom del poble a l’entrada principal, a 
l’alçada del Centre Cívic, amb l’objectiu 
de donar visibilitat al municipi i 
transmetre una millor imatge en aquest 
accés.

NOU “ESPAI CULTURA”
Les activitats de l’Aula de Cultura tenen 
una gran afluència de participants, és per 
això que s’ha adaptat l’antic menjador de 
la llar d’infants com a nou Espai Cultura, 
per poder acollir les diferents activitats, 
tallers i cursos en un recinte més espaiós 
i còmode. S’hi ha fet una petita reforma, 
instal·lant parquet al terra, sistema de 
calefacció amb estufa de pèl·lets, miralls i 
capa de pintura.

MEDI AMBIENT 

MÉS VIGILÀNCIA AL PARC DELS 
TALLS
S’ha vetllat pel bon funcionament 
del Parc del Talls, procurant que se’n 
gaudeixi i es respecti l’espai d’una 
manera cívica i responsable amb el medi 
ambient. Gràcies a la presència d’agents 
cívics, guardes forestals i el nou guàrdia 
municipal, s’ha procurat promoure el 
bon ús de l’espai, d’informar en cas que 
s’estigui cometent alguna infracció, i 
conscienciar de com s’hauria d’actuar i 
de la importància de fer-ho així. La seva 
tasca ha permès reduir el vandalisme a 
la zona del Parc, i com a conseqüència, 
s’han reduït notòriament les deixalles 
que es llençaven fora dels punts 
habilitats.
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REDUCCIÓ D'IMPOSTOS I 
BONIFICACIÓ DE LES TAXES
S’ha aprovat una ordenança per 
poder optar a la bonificació de la taxa 
d’escombraries en relació amb l’ús de la 
deixalleria. Només cal portar una targeta, 
enviada a totes les cases del poble, que 
permet als veïns identificar-se amb 
l’adreça de l’habitatge o el nom cada cop 
que van a la deixalleria i allà, la segellen 
en funció dels criteris de l’ordenança 
municipal. L’objectiu és aconseguir el 
repte marcat per la Unió Europea en 
matèria de reciclatge i dia a dia treballem 
per oferir als veïns i veïnes un servei fàcil 
i útil, que ens ajudi a incrementar l’ús 
d’aquesta instal·lació.

D'altra banda, el Ple de l’Ajuntament va 
aprovar la modificació de l’ordenança 
que regula l’impost sobre els vehicles, 
que permet gaudir d’una bonificació del 
50 al 100% de la quota a les persones que 
disposin d’un vehicle elèctric i d’un 25 al 
50% en cas de ser bimodals. D’aquesta 
manera s’ha apostat per incentivar un 
transport més respectuós amb el medi 
ambient, amb vehicles que no generin 
emissions. Convé recordar també que la 
brigada ja disposa d’un vehicle elèctric.

ORNITOLOGIA AL PARC DELS 
TALLS 
S’ha continuat el seguiment ornitològic 
al Parc dels Talls per part d’experts. 
L’últim informe ens indica que és 
un grup ben diversificat, abundant 
i de relativa fàcil observació i amb 
un gran valor bioindicador. Després 
d’aquests anys de dades recollides 

durant el període hivernal i el període 
reproductor, s’exposen les primeres 
tendències detectades a l’espai. En total 
s’han detectat 53 espècies reproductores 
i un total de 75 espècies detectades. 
Cal destacar que, des de fa uns anys, 
els alumnes de 6è de l’escola Llebeig 
s’encarreguen del manteniment i dels 
informes de les caixes niu que, justament 
altres alumnes que ara ja no són a 
l’escola, van instal·lar al Parc dels Talls 
en el seu dia. Cada any, l’Ajuntament 
subvenciona tres activitats d’ornitologia a 
aquests alumnes amb l’objectiu de poder 
fer aquest seguiment.

CAMPANYES DE REFORÇ DE 
RECOLLIDA SELECTIVA
De manera periòdica, es realitzen accions 
de reforç de les recollides selectives, 
amb l’objectiu de fomentar l’hàbit del 
reciclatge entre el veïnat de Vilobí. 
Per fer-ho, s’han organitzat xerrades i 
tallers en aquesta matèria i s’ha reforçat 
la informació en els punts on hi ha 
contenidors i mitjançant els canals de 
comunicació de l’Ajuntament.

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL 
PARC DELS TALLS
L’Ajuntament està impulsant la creació 
del Centre d’Interpretació del Parc dels 
Talls amb l’objectiu de posar en valor el 
ric patrimoni natural i cultural associat 
al guix al nostre a poble. Aquest projecte 
es farà a l’edifici de Cal Boter, a la sala 
de la planta baixa. Aquest és un projecte 
finançat per un fons FEDER i gestionat 
directament des del Consell Comarcal de 
l’Alt Penedès.

ASSESSORAMENT EN LA 
INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES 
FOTOVOLTAIQUES
S’ha fet difusió i s’ha donat suport i 
assessorament als veïns i veïnes per a la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques. 
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RUTA CIRCULAR DEL PARC DELS 
TALLS

S’ha dissenyat la “Ruta Descoberta”, un 
recorregut circular que permet conèixer 
el Parc dels Talls des del punt de vista 
ornitològic, geològic i històric, ja que 
disposa de senyals amb continguts de 
suport i codis QR que permeten ampliar 
la informació a l’usuari i garantir-li, 
així, una bona experiència. La ruta, de 
dificultat baixa, està pensada per fer-se a 
peu i s’adreça al públic familiar.
Té un recorregut amb una distància total 
de 3,36 km, amb un desnivell de 53 m, i 
es calcula poder-la fer en 1 h i 30 minuts.

SEGURETAT CIUTADANA

GUÀRDIA MUNICIPAL
S’ha creat una plaça de guàrdia 
municipal per cobrir les tasques de 
seguretat i control. Aquesta persona 
s’encarrega de vetllar pel civisme i el 
trànsit i està en contacte permanent 
amb els cossos de policia per una millor 
coordinació i gestió de les incidències. 
Per al bon desenvolupament de la 
tasca d’aquesta figura, l’Ajuntament ha 
adquirit un cotxe híbrid. 

PERSONES

CAMPANYES DEL BANC DE SANG
De manera periòdica, el Banc de Sang 
visita Vilobí i des de l’Ajuntament es 
dona suport i les facilitats necessàries 
perquè es pugui realitzar en condicions 
òptimes i fent-ne ressò pels canals de 
comunicació propis. En línies generals, 

s’ha augmentat la participació del veïnat 
del poble.

PLANS D’OCUPACIÓ LOCAL
L’Ajuntament ha vetllat per beneficiar-
se dels plans locals d’ocupació, que han 
permès donar feina de manera temporal 
a 13 persones aturades en situació o risc 
de vulnerabilitat social. Els programes de 
plans d’ocupació local s’han renovat cada 
any i sempre s’ha procurat que siguin 
persones del municipi.

SUPORT A LA COMUNITAT 
EDUCATIVA
S’ha donat suport a la comunitat 
educativa i s’ha fet una escolta activa 
de les seves peticions i necessitats. 
S’han realitzat accions de millora 
de les instal·lacions, manteniment i 
funcionament. Destaca el nou talús al 
pati de l’escola, la compra d’ordinadors 
nous i també la millor coordinació 
Ajuntament-escola en l’organització 
d’activitats (en són exemples els tallers i 
el cros escolar). 

ESPAI SÈNIOR 
Després de dissoldre’s l’Associació d’Avis, 
l’Ajuntament ha vetllat per donar forma 
i contingut al nou Espai Sènior, adreçat 
a persones jubilades, amb un programa 
d’activitats anuals i esporàdiques (taller 
de ball en línia, sortides, el curs de marxa 
nòrdica, els tallers d’informàtica, etc.). 
A més, per Nadal i com a fi de curs, es 
programen activitats especials.

ACTIVA’T
S’ha donat continuïtat al projecte 
“Activa’t”, un taller dirigit principalment 
a persones amb problemes de salut 
o aïllament social per la disminució 
física, psíquica o mental que necessitin 
un espai de reforç i de suport més 
especialitzat. Està conduït per personal 
de l’Ajuntament, concretament per 
la treballadora familiar, mentre que 
la derivació dels casos la realitza la 
treballadora social de l’Ajuntament. 
L’objectiu és crear un espai on compartir 
unes hores a la setmana i gaudir de 
companyia, fent manualitats, berenant i 
sobretot, gaudir d’una estona d’alegria, 
que mai està de més.
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CONCERTS AL PARC DELS TALLS
S’ha donat continuïtat, quan la situació 
de la pandèmia ho ha permès, al cicle de 
concerts a la fresca al Pèlag Sec del Parc 
dels Talls. Durant tres caps de setmana 
consecutius del mes de juliol s’han fet 
concerts d’estils diferents i adreçats 
a un públic general. Es tracta d’un 
esdeveniment ja consolidat al municipi, i 
també conegut a la comarca.

NOVES PROPOSTES A L’AULA DE 
CULTURA
Atenent a les demandes del veïnat del 
poble, cada any s’ofereixen activitats 
diferents en el marc de l’Aula de Cultura. 
L’Aula de Cultura esdevé, a més d’una 
oferta d’activitats, un espai de trobada 
i de cohesió en el qual participa un 
centenar de veïns i veïnes del municipi. 

ACTIVITATS PER A LA IGUALTAT 
DE GÈNERE
S’han consolidat dues trobades amb la 
dona com a protagonista, el Sopar de 
la Dona i el Sopar contra la Violència 
de Gènere, que aconsegueixen reunir 
persones de diferents generacions. A més, 
s’han programat diferents tallers adreçats 
exclusivament a col·lectius de dones i 
joves amb l’objectiu d’apoderar-los i en 
favor de la igualtat real. 

VILOBÍ AL TEATRE
Les sortides al teatre a Barcelona, que 
van començar de manera esporàdica, 
s’han convertit en un programa “Vilobí, 
al teatre”, des del qual s’organitzen 
sortides una vegada cada dos mesos 
aproximadament. L’acollida per part del 
veïnat del municipi és alta i s’ha creat 
un grup fidel que s’apunta a totes les 
propostes.

CURSOS DE CATALÀ I 
SENSIBILITZACIÓ PER A 
PERSONES IMMIGRADES
Es realitzen regularment cursos de català 
per a persones immigrades i també 
s’han organitzat, de manera esporàdica, 
xerrades i tallers de sensibilització social i 
de salut adreçades a famílies magrebines 
del poble. La participació és alta.

SUPORT A LA COMISSIÓ DE 
FESTES
Des de la Regidoria de Festes es dona 
tot el suport a la Comissió de Festes, 
participant activament en l’organització 
i gestió d’aquesta. Durant aquests quatre 
anys, un dels reptes més importants ha 
estat organitzar els actes malgrat les 
restriccions causades per la crisi sanitària. 

CURSETS DE NATACIÓ
Es continuen oferint cursos de natació 
per als més petits durant l’època estival. 
També s’han programat activitats físiques 
dins l’aigua per a joves, adults i gent gran.

ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Des de l’Ajuntament, es gestiona la 
coordinació de l’Escola Esportiva 
Municipal, que any rere any augmenta 
en inscripcions i amplia en activitats 
oferides.

DUATLÓ DE MUNTANYA DELS 
PÈLAGS
S’ha consolidat el Duatló de Muntanya 
dels Pèlags com un esdeveniment 
esportiu, tant pel que fa a competició, 
com també entre el veïnat del municipi 
que hi participa activament fent 
de voluntaris i ajudant en la seva 
organització i coordinació. El Duatló de 
Muntanya dels Pèlags és, a més d’una 
prova esportiva, una oportunitat per 

situar en el mapa Vilobí del Penedès. 
També s’ha creat, conjuntament amb 
l’escola Llebeig, la Duatló XS. 

ESTIU JOVE I CASAL D’ESTIU
S’ha vetllat pel manteniment de la 
qualitat en les activitats d’estiu per a 
infants i joves malgrat les restriccions. 
L’Estiu Jove de Vilobí continua posicionat 
com una de les millors propostes juvenils 
de la comarca. Les inscripcions de tants 
joves que no són de Vilobí permeten fer 
una petita reducció en el preu dels que 
sí que ho són. Cal destacar que s’han 
programat cursos de monitors/es per als 
joves que vulguin treballar a les activitats 
d’estiu. 

ACTIVITATS I SORTIDES JOVES
Puntualment es programen sortides 
i activitats adreçades als joves, com 
són l’Esquiada Jove, la sortida a Port 
Aventura, cursos de monitoratge, 
xerrades i tallers diversos. 
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APARCAMENT PER A 
AUTOCARAVANES
L’Ajuntament s’ha adherit a un programa 
impulsat per Enoturisme Penedès que 
ha creat una xarxa d’àrees on es poden 
aparcar autocaravanes. Vilobí ha habilitat 
un espai per a cinc autocaravanes a 
l’aparcament del costat de la piscina 
municipal. La valoració és molt positiva, 
ja que hi ha molta afluència d’usuaris. 

BEQUES ESCOLARS
S’ha ajudat les famílies amb menys 
recursos a poder satisfer les despeses 
escolars tant per a alumnes de primària 
com de secundària. A més, també s’han 
donat beques per a menjador i per a les 
activitats de l’Escola Esportiva Municipal. 

ADQUISICIÓ DE 
DESFIBRIL·LADORS PER A 
L’ESCOLA 
L’Ajuntament de Vilobí ha instal·lat 
un desfibril·lador a l’escola Llebeig, de 
manera que es converteix en un espai 
cardioprotegit. Amb aquest darrer, el 
municipi ja disposa de 4 aparells, la resta 
dels quals estan ubicats a l’ajuntament, el 
Centre Cívic i un de portàtil que s’utilitza 
durant l’època estival a la piscina i que a 
partir d’ara, s’instal·larà a la zona esportiva 
i es mourà quan es facin festes i actes en 
altres llocs del municipi. Tots els equips 
desfibril·ladors instal·lats són mantinguts i 
certificats sistemàticament al llarg de l’any.

ARRANJAMENT D’HABITATGES 
DE PERSONES DEPENDENTS
A través de serveis socials, i amb 
el finançament de la Diputació de 
Barcelona, s’han adequat habitatges de 
persones dependents o en situació de 
vulnerabilitat, que prèviament han estat 
identificades pels tècnics/es. 

EL JOVENT DEL MUNICIPI 
MILLORA LES INSTAL·LACIONS 
DE LA SALA DE JOVES
Des de la Regidoria de Joventut s’ha 
impulsat un programa d’activitats 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 se 
la sentin com a pròpia. Per consensuar 
aquest programa amb els usuaris 
d’aquesta instal·lació, s’han realitzat 
diferents reunions i, seguidament, 
trobades per executar les millores.

MÉS SERVEIS A L’ESPAI SÈNIOR
S’ha ampliat l’horari del servei de 
podologia i s’ha creat un nou servei 
de fisioteràpia a l’Espai Sènior, obert a 
tots els veïns i veïnes del poble. D’altra 
banda, també s’ha recuperat el servei de 
perruqueria. 

CONVENI AMB CREU ROJA
Atenent a la necessitat creixent d’ajudes 
per a la subsistència que l’actual 
context socioeconòmic està originant, 
l’Ajuntament de Vilobí ha signat un 
conveni de col·laboració amb Creu 
Roja per tal d’establir un dispositiu que 
vetlli perquè famílies del municipi en 
situació o risc de vulnerabilitat es puguin 
acollir a un programa d’ajudes. Aquest 
dispositiu funciona mitjançant targetes 
de prepagament per a la cobertura de 
necessitats bàsiques, principalment 
despeses associades a l’alimentació. 
D’aquesta manera, es garanteix l’accés 
de manera normalitzada a productes 
de primera necessitat. Les famílies 
beneficiàries d’aquest servei són 
monitorades pels Serveis Socials del 
municipi i derivades als professionals i 
voluntaris de la Creu Roja, que les atenen 
i s’encarreguen del lliurament de les 
targetes.

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA
Des de Serveis Socials s’ha donat 
assessorament i suport econòmic perquè 
les persones grans que ho necessitin 
puguin beneficiar-se d’un servei de 
teleassistència domiciliària que dona 

una resposta immediata a les persones 
usuàries que es troben en situacions 
d’emergència, les 24 h del dia i els 365 
dies, quan es troben a casa.

NOU CANAL DE WHATSAPP
L’Ajuntament de Vilobí del Penedès ha 
ampliat els seus canals de comunicació 
i ha creat un nou canal de difusió a 
través de la plataforma WhatsApp per 
comunicar a tots/es els vilobinencs i 
vilobinenques informacions d’interès 
municipal com els actes d’agenda, 
convocatòries, subvencions, incidències 
a la via pública i altres temes d’interès 
municipal.
El servei d’informació per WhatsApp 
és unidireccional i els usuaris no poden 
interactuar entre ells. Si voleu formar 
part d’aquest canal de difusió només 
heu de clicar en el següent codi QR, o bé 
trucar a les oficines municipals.

NOU SERVEI DE PROMOCIÓ 
TURÍSTICA 
Vilobí s’ha pogut acollir a un programa 
impulsat pel Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès, en coordinació amb Penedès 
Turisme, per a la promoció turística 
del municipi. Gràcies a aquest projecte, 
Vilobí té una persona un matí a la 
setmana que s’encarregarà d’ordenar la 
informació dels llocs d’interès del poble 
i fer-ne difusió de manera coordinada 
amb Penedès Turisme, amb l’objectiu 
d’optimitzar els esforços i recursos 
destinats a la promoció del territori. 



9GENER 2023

#GRUPS POLÍTICS

El pròxim mes de maig tornem a tenir eleccions mu-
nicipals. Una altra oportunitat per generar un canvi a 
Vilobí. Trencar patrons històrics i canviar d’aires. Una 
altra oportunitat per poder decidir en quina societat 
volem viure. Per prendre consciència del poble en què 
vivim i treballar per fer-lo millor. Una altra oportunitat 
per valorar la gestió municipal que es fa i reflexionar si 
és el que volem. Una altra oportunitat per implicar-nos 
en el funcionament municipal. En definitiva, és la nos-
tra oportunitat, com a ciutadania, per deixar de queixar-
nos de què fan els altres i prendre acció en el nostre 
poble, en el nostre futur. És l’hora d’implicar-nos!

Des de la CUP de Vilobí del Penedès ja hem començat 
la campanya electoral. Estem decidides a fer tot el que 
puguem per governar Vilobí. I us necessitem! Us dema-
nem la vostra implicació directa: veniu a les assemblees, 
opineu, digueu-hi la vostra, aporteu idees i projectes, 
digueu-nos què no us agrada, participeu... Com més 

serem, millor! Nosaltres no volem un xèrif i un ramat 
d’ovelles, no. Nosaltres volem i tenim un equip on 
tothom és igual. Totes les opinions compten, les que 
coincideixen i les que discrepen. Parlant la gent s’entén. 
Només treballant en equip aconseguirem una societat 
millor, més respectuosa amb els altres i on tothom hi 
tingui lloc.

Parlem de fer política, sí. I què és la política sinó gestió? 
Gestió de diners i recursos públics. Igual que quan 
gestionem els diners i recursos de casa nostra. Ni més ni 
menys. Ara només heu de decidir si voleu ser gestion-
ats o si voleu prendre les vostres pròpies decisions. La 
“no política” també és política. Nosaltres us animem a 
formar part activa del canvi.

Podeu contactar amb nosaltres a 
vilobidelpenedes@cup.cat o ens pareu pel carrer i xer-
rem una estona. Us estem esperant!

CUP - ALTERNATIVA PER VILOBÍ
Comencem la campanya electoral

Des del nostre grup, iniciem l’any amb la mateixa 
il·lusió i estima pel poble que ens ha portat a implicar-
nos en Vilobí des de l’inici de la democràcia. La trajec-
tòria del nostre grup ve de molt lluny, hem governat 
durant trenta-sis anys i podem dir amb orgull que, 
juntament amb totes les persones que ens han estat al 
davant i les que ens han donat suport, som responsables 
del model de poble que tenim avui. Hem procurat que 
els veïns i veïnes disposin de tots els equipaments, 
serveis i activitats necessaris perquè viure a Vilobí 
sigui còmode i sigui casa. El mes de maig tindran lloc 
unes noves eleccions municipals i si tens propostes 

o t’agradaria involucrar-te a dissenyar i imaginar el 
poble que vols per als pròxims quatre anys, volem que 
et sentis lliure de sumar-te al nostre projecte. Som gent 
molt diversa, del poble de tota la vida, que ha vingut 
més tard, joves, adults i grans. No hi ha cap més patró 
que ens uneixi que el de contribuir a fer que el poble on 
vivim sigui cada dia una mica millor. Tant si t’hi sents 
identificat com si tens curiositat per conèixer-nos, si és 
que no ho hem fet encara, et convidem a posar-te en 
contacte amb nosaltres a través del 664 746 319. 

Ens veiem aviat! Feliç 2023 i a viure Vilobí!

VIURE VILOBÍ
Suma't al nostre projecte!
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ESCOLA LLEBEIG
TROBADA A L'ESPAI SÈNIOR
El dimarts dia 20 de desembre a la tarda l’alumnat de la 
Comunitat de Mitjans de l’escola (1r, 2n, 3r) va participar en 
una trobada amb el grup sènior de Vilobí.
Aquesta activitat tenia com a objectius enfortir els vincles 
entre els nens i les persones grans, compartir espai, activitats 
i històries i així col·laborar en l’educació integral per una 
visió positiva de la gent gran entre els nens.

Aquesta interacció aconsegueix que les persones grans es 
sentin en una atmosfera que promou el seu enriquiment 
social i els dona visibilitat com a persones actives. És im-
portant promoure i enriquir les relacions entre les diferents 
comunitats del poble, així que continuarem treballant en 
aquest sentit.

Aquesta activitat estava oberta a tots els avis, àvies, besavis, 
besàvies, veïns… que tenien ganes de gaudir d’una estona en 
companyia de la quitxalla. 
Va ser una tarda molt enriquidora en la qual els infants van 
recitar poemes i van cantar algunes cançons i usuaris del 
grup sènior de Vilobí també van dedicar als infants poemes 
molt significatius.

La jornada va acabar amb un berenar a càrrec de 
l’Ajuntament.

#L’AULA

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 
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#MAGRADAVILOBI
CICLE DE PASSEJADES DE LA GENT GRAN

El passat 14 de desembre es va iniciar la nova temporada del cicle de passejades per a gent gran. Més 
d’un centenar de caminaires van participar en la passejada de marxa nòrdica que es va fer a Santa Maria de 
Palautordera. Una trentena d’aquests caminaires eren veïns i veïnes de Vilobí i la resta dels municipis que 
enguany intercanviem les caminades: Vallromanes, Prats de Lluçanès i Santa Maria de Palautordera. Les 
següents sortides tindran lloc a Vallromanes el dia 9 de febrer, Prats de Lluçanès el 16 de març i la darrera es 
farà a Vilobí, el 13 d’abril.

NADAL A L'ESPAI SÈNIOR

Del 19 al 21 de desembre es van 
realitzar un seguit d’activitats 
nadalenques a l’Espai Sènior, 
adreçades a tots els públics. La 
primera activitat del dia 19 de 
desembre va ser una manualitat 
nadalenca que va tenir un gran èxit 
de participació entre avis i infants.. 
El dimarts 20 de desembre, es va 
celebrar un intercanvi de poemes de 
Nadal entre els alumnes del cicle de 
mitjans de l’escola Llebeig i els sèniors 
de Vilobí. El dimecres 21 de desembre 
es va celebrar el tradicional Bingo 
de Nadal a l’Espai Sènior. Aquesta 
activitat va reunir més de 60 persones i 
es van repartir un total de 6 bingos i 6 
línies. Cada activitat va concloure amb 
un berenar per a totes les persones 
assistents als actes.
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PATGE REIAL I NIT MÀGICA 

El dijous 29 de desembre es va fer un espectacle-animació de Nadal amb motiu de l’arribada del patge reial, que 
va recollir les cartes de tots els nens i nenes. En acabar, hi va haver xocolata desfeta amb coca per a tot el públic 
assistent. Al cap d’uns dies, el vespre del 5 de gener, els Reis Mags d’Orient van arribar a Vilobí. Enguany van 
venir caminant i amb torxes fins al Pèlag Sec, on els esperaven tots els nens i nenes, així com també les carrosses. 
Després que l’alcalde fes entrega de la clau del poble, va iniciar la cavalcada que, enguany, es va allargar fins 
gairebé la matinada. Ambdós actes van ser organitzats per la Comissió de Festes. 

VALLFORMOSA REGALA JOGUINES ALS CENTRES EDUCATIUS 
DE VILOBÍ

Abans de les festes, Vallformosa, celler ubicat al municipi, va organitzar 
internament un mercat d'intercanvi de joguines. Les persones 
treballadores que van sumar-se a la iniciativa, van portar joguines de 
casa seva que estaven en molt bon estat però en desús i les van poder 
intercanviar per altres. Després del mercat, algunes d'aquestes joguines 
no van tenir sortida i des de Vallformosa es van posar en contacte amb 
l'Ajuntament per a regalar-les a la llar d'infants Els Ocellets i l'escola 
Llebeig. Des d'aquest espai volem donar-los les gràcies! 


