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VILOBÍ, EL TEU POBLE 

#DESTACAT
NOVA RUTA CIRCULAR 
PER DESCOBRIR EL PARC 
DELS TALLS 
Vilobí inaugura 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.

L’acte d’inauguració, obert a tothom, tindrà lloc el pròxim 
12 de juny a les 10 h del matí al Pèlag Gran i consistirà en 
un recorregut guiat de la ruta. En acabar, es farà un vermut 
popular.

ACORDS PLE ORDINARI 
DIA 11 DE MAIG DE 2022

• Amb 5 vots a favor (grup municipal Viure 
Vilobí) i 3 en contra (grups municipals Vilobí i 
República-ERC i SentVilobí+JuntsxCat) s’aprova 
l’adjudicació del contracte de les obres del Projecte 
de Parc central a Vilobí del Penedès a l’empresa 
Excavacions Duocastella, S. L. pel preu 
de 386.097,57 euros.

• Per unanimitat s’aprova l’oferta d’ocupació 
pública d’estabilització i l’oferta d’ocupació pública 
excepcional d’estabilització de l’Ajuntament de 
Vilobí del Penedès, per tal de consolidar els llocs de 
treball ocupats actualment mitjançant contractes 
temporals o contractes d’interinatge.

• Per unanimitat, s’acorda sol·licitar subvenció 
dins la convocatòria per atorgar compensacions 
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè 
abonin retribucions a determinats càrrecs electes 
locals per a l’exercici de 2022, per finançar la 
dedicació del 75 per cent de l’alcalde.

• Amb 6 vots a favor (grups municipals Viure 
Vilobí i SentVilobí+JuntsxCat) i 2 abstencions (grup 
municipal Vilobí i República-ERC), s’aprova la 
modificació de crèdits número 1/2022, per recollir 
dues subvencions de Diputació de Barcelona. 

CALENDARI FISCAL

#ACORDS 
DEPLE
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Durant el mes passat es va realitzar 
la jornada de portes obertes i les 
educadores d’Els Ocellets de Vilobí 
van tenir l'oportunitat de compartir 
converses amb les famílies interessades 
en la llar d’infants del nostre municipi. 
Després que hagi finalitzat el període 
de preinscripcions, ja se sap que la llar 

d’infants Els Ocellets començarà el curs 
2022-2023 amb 28 alumnes, 12 dels quals 
seran nous. Concretament, 11 infants 
a la classe dels Cargols; 11 a la de les 
Tortugues i 6 a la dels Pollets. El mes de 
juliol, abans de marxar de vacances, està 
previst fer una reunió informativa de 
cara al curs vinent. 

LA PISCINA MUNICIPAL OBRE 
LES PORTES AQUEST JUNY!

MILLORES 
AL C/ TIBIDABO

La piscina municipal va obrir les portes el dilluns 6 de juny, 
amb una jornada d'inaguració amb entrada lliure per a tothom. 

Fins al 23 de juny només estarà oberta en horari de tarda, de 16 
a 20 h i els caps de setmana d'11 a 20 h. Del 24 de juny fins al 4 
de setembre, durant tot el dia, és a dir, de les 11 h a les 20 h . 

Segons l'ordenança municipal, els preus de l’accés a 
l’equipament són: 

* Les persones que tinguin la condició de pensionistes gaudiran 
d’una reducció del 50 per cent en les tarifes. 
* Les persones que acreditin una discapacitat reconeguda 
mínima del 33 per cent, gaudiran d’una reducció del 50 per cent 
en les tarifes. 

Durant el mes de juliol es 
faran activitats aquàtiques 
per als infants i adults. Els 
cursets de natació d'iniciació 
(30 €)seran dilluns i dijous; 
els de perfeccionament (30 
€), dimecres i divendres, 
i l’aquagym (18 €) serà els 
dimarts. Totes les activitats 
seran de les 15 a les 16 h. Per 
inscriure’s, cal trucar a les 
oficines municipals abans del 
27 de juny (93 897 89 80). 

Durant les darreres setmanes s’ha 
fet una intervenció de millora al 
carrer 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. 

Petit
Infantil
Jove
Adult

Nascuts a partir de 2018
Nascuts entre 2009 i 2017, inclosos
Nascuts entre 2004 i 2008, inclosos
Nascuts a partir de 2003

Gratuït
60,00 €
70,00 €
80,00 €

ABONAMENTS INDIVIDUALS TEMPORADA 
(NO EMPADRONATS AL MUNICIPI)

1 adult + 1 fill menor d’edat
1 adult + 2 fills menors d’edat
1 adult + 3 fills menors d’edat

80,00 €
90,00 €
100,00 €

ABONAMENTS FAMÍLIES MONOPARENTALS TEMPORADA 
(NOMÉS EMPADRONATS AL MUNICIPI)

Petit
Infantil
Jove
Adult

Nascuts a partir de 2018
Nascuts entre 2009 i 2017, inclosos
Nascuts entre 2004 i 2008, inclosos
Nascuts a partir de 2003

Gratuït
35,00 €
45,00 €
55,00 €

ABONAMENTS INDIVIDUALS TEMPORADA 
(EMPADRONATS AL MUNICIPI)

Petit
Infantil
Jove
Adult

Nascuts a partir de 2018
Nascuts entre 2009 i 2017, inclosos
Nascuts entre 2004 i 2008, inclosos
Nascuts a partir de 2003

Gratuït
3,00 €
4,00 €
5,00 €

ENTRADA AMB DRET A UTILITZACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS

2 adults + 1 fill menor d’edat
2 adults + 2 fills menors d’edat
2 adults + 3 fills menors d’edat
2 adults + 4 fills menors d’edat
2 adults + 5 fills menors d’edat

110,00 €
120,00 €
130,00 €
140,00 €
150,00 €

ABONAMENTS FAMILIARS TEMPORADA 
(NOMÉS EMPADRONATS AL MUNICIPI)

LA LLAR D’INFANTS ELS OCELLETS 
COMENÇARÀ EL CURS 2022-2023 
AMB 28 ALUMNES
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LLAR D’INFANTS 
ELS OCELLETS

MANIPULACIÓ I 
EXPERIMENTACIÓ

Aquest tipus de joc posa a l’abast de 
l’infant una gran quantitat de material, 
ric en colors, formes i textures, només 
caldrà posar a prova la seva creativitat 
i capacitat per improvisar jocs i 
situacions.
 
Al llarg del curs realitzem diverses 
sessions d’experimentació i 
manipulació, amb materials molt 
diversos: sorra de la platja, llenties, 
arròs, aigua, gelatina, flors, fulles, 
confeti,, xocolata, gel...
 
Els infants poden observar, veure, 
experimentar amb els seus propis 
sentits el comportament dels diferents 
materials que els oferim.

#L’AULA
Què pretenem amb aquest tipus de 
joc? Els nostres objectius són:
 
• Manipular, experimentar i  
investigar amb diferents materials.
• Afavorir el plaer sensorial.
• Conèixer diferents materials  
i textures.
• Discriminar diferents objectes segons 
les seves característiques peculiars.
• Establir relacions lògico-
matemàtiques entre els objectes 
(aparellament, seriacions, 
agrupacions...).
• Iniciació a l’oposició entre conceptes 
com: sec/humit, tou/dur, calent/fred, 
ple/buit, enterrar/desenterrar.

CELEBREM ELS 
10 ANYS DE 
LA NOVA LLAR 
D’INFANTS ELS 
OCELLETS AL 
NOSTRE  
INSTAGRAM

Com ja sabeu, aquest any ha fet 
10 anys l’escola bressol nova, per 
celebrar-ho us proposem…

Penjar una foto relacionada amb 
l’escola bressol Els Ocellets  tot 
anomenant el nostre instagram 
@eb.elsocellets, @
vilobielteupoble i posant 
#10anysebOcellets

També ens agradaria que poséssiu 
alguna paraula que us recordi 
algun moment viscut, sensació, 
emoció…

Però com l’escola bressol ja té 
molta història també ens agradaria 
fer extensiva la proposta a tothom 
qui heu passat per l’escola bressol 
Els Ocellets en algun moment 
de la vostra infància.
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ESCOLA 
LLEBEIG 

DE COLÒNIES

Els grups de 1r a 6è van passar tres dies 
a la masia de Can Caballé, a la població 
de l’Estanyol (Girona). Allà varen fer 
activitats relacionades amb l’edat 
mitjana i altres de més lúdiques.

Els petits de la casa van anar dos dies 
a Cal Diable (Pontons), on van gaudir 
dels animals de granja, van viure una 
aventura pel bosc i van gaudir de la 
riquesa de l’entorn.
Al Llebeig sempre hem vetllat per oferir 
aquesta experiència als infants de totes 
les edats, perquè ens ofereix una riquesa 
extraordinària.

Cal dir que el percentatge d’alumnat que assisteix a les 
colònies és altíssim, ja que pràcticament tots els nens hi 
participen, i els que no ho poden fer no és per motius 
econòmics. Al Llebeig creiem fermament en les colònies 
com a eina pedagògica i socialitzadora, i per això defensem 
que tots els infants hi puguin tenir accés. Gràcies al 
Fons d’Igualtat d’Oportunitats, que actualment gestiona 
l’Ajuntament, les famílies que més ho necessiten reben 
una subvenció i això permet garantir l’equitat i la igualtat 
d’oportunitats.
 

Durant aquests dies els infants estan en contacte amb la 
natura, conviuen durant totes les hores del dia, comparteixen 
habitació, àpats, espais… I la convivència esdevé un element 
important. S’enforteixen relacions, se’n descobreixen de 
noves, es reforça la cohesió del grup i es crea un vincle més 
fort entre alumnat però també entre canalla i docents.

Les activitats, les gimcanes i els moments de joc possibiliten 
estimular la seva creativitat, imaginació i socialització d’una 
manera lliure i flexible.

Les colònies escolars són un aspecte clau 
en l’educació integral dels infants, perquè 
reforcen la seva autonomia, l’autoconfiança, 
l’autoconeixement i la confiança en els 
altres.

Això fa que es reforci també la seva 
autoestima i benestar emocional, empatia i 
capacitat de socialització, i que adquireixin 
habilitats i recursos propis que els 
acompanyaran tota la vida. Anar de colònies 
és una experiència vital extraordinària que 
ens fa créixer i sentir-nos vius i vives.
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#MAGRADAVILOBI

LA REVETLLA, SEGURA!

El passat dijous 12 de maig es va 
organitzar, des de la Regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament, una 
sortida per anar a veure el Temps 
de Flors de Girona. Tot i que 
enguany hi mancaven alguns espais 
interiors i de patis, un total de 55 
persones del municipi de Vilobí i 
algunes dels municipis veïns van 
poder passejar pel casc antic i 
gaudir de les exposicions florals 

primaverals que hi havia repartides 
en els monuments i racons més 
emblemàtics de la ciutat. Van tenir 
tot el matí lliure i per dinar vàrem fer 
un menú degustació Gastroflors al 
Restaurant Bau Bar, situat al costat 
mateix de la catedral.
Després de dinar tothom va poder 
acabar de fer les últimes visites 
i al voltants de les 6 de la tarda 
tornàvem cap a Vilobí.  

Abans de manipular els petards
• Assegureu-vos de comprar els 
productes pirotècnics homologats en un 
establiment autoritzat.
• No us guardeu petards a les butxaques.
• Cal llegir les instruccions de cada article.
 
En encendre els petards
• No subjecteu els petards amb les mans.
• No poseu els petards a prop de la cara 
ni del cos.
• Utilitzeu mitjans segurs per encendre el 
material pirotècnic: metxes i similars.
• Enceneu sempre la metxa per l’extrem, 
perquè us doni temps d’enretirar-vos.
• Si un petard no s’encén bé, no el toqueu 
fins al cap de mitja hora i remulleu-lo.
• No llanceu mai petards contra ningú.
 
On encendre els petards amb seguretat
• No llanceu coets a menys de 500 metres 
de zones boscoses ni en aglomeracions 
de persones.
• Als llocs on es facin revetlles cal recollir 
la roba estesa i els tendals, i tancar portes 
i finestres.

TEMPS DE FLORS A GIRONA

• No encengueu cap petard dins les cases.
• No llanceu ni manipuleu petards des de 
balconades ni finestres.
• Vigileu que no hi hagi a la vora líquids 
inflamables. S’encenen fàcilment i els vapors 
poden explotar.
 

No manipuleu els petards
• No talleu el tros final de les traques, 
poden explotar amb violència.
• No fiqueu mai petards dins de totxanes 
ni ampolles, perquè en explotar fan 
metralla que pot fer molt de mal.

CONSELLS PER A
LES FOGUERES

 Consells per als veïns
• Procureu que tots els edificis veïns 
tinguin les finestres i els balcons tancats, 
no fos cas que les guspires o algun coet 
perdut entressin en algun habitatge i 
provoquessin un incendi.
• Plegueu els tendals que hi pugui haver 
a les terrasses.
• Respecteu la distància de 15 metres 
respecte dels cotxes aparcats.
• No heu de permetre mai que ningú salti 
damunt les brases.
• Necessiteu un permís: heu de comunicar 
a l'ajuntament la situació de les fogueres.
• Les fogueres han de permetre el pas 
dels vehicles d’emergència.

CONSELLS PER ALS PETARDS
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11 i 18 de juny. 
PETITES I A TROSSETS. ENFORTIM 
LA SEVA MANDÍBULA MENJANT.

La introducció tardana de l’alimenta-
ció dura, la respiració per la boca i l’ús 
del xumet són alguns dels motius que 
poden provocar mala posició dental 
i malformacions mandibulars en els 
més petits i petites de la casa. 
Això pot repercutir en el seu rendi-
ment i capacitat de concentració per-
què descansen malament, pot fer que 
premin les dents de nit o de dia, que 
aparegui mal de cap, que tinguin difi-
cultat a l'hora de menjar i/o s'ennue-
guin, que tinguin problemes de parla, 
etc. Com ho podem prevenir? Amb una 
correcta alimentació, i amb una bona 
respiració des de ben petits!

Horari: de les 10.00 h a les 12.00 h 
(xerrada i taller pràctic)
Lloc: Aula de Cultura

13 i 20 de juny. 
RESPIRAR PER LA BOCA, MÉS 
ENLLÀ D’UN PROBLEMA 
RESPIRATORI

La boca i la cara tenen una funció 
molt important per transmetre 
emocions, com pot ser la felicitat 
amb un somriure, però no és 
l'única. Respirar, parlar i menjar 

#PROPOSTES
són també funcions vitals. Si res-
pires per la boca es poden produir 
malformacions dentals (mossegada 
oberta), roncar, dificultats per dor-
mir, mal de cap, dificultat per men-
jar o ennuegaments, dificultats per 
pronunciar altres lletres, digestions 
pesades, etc., i es fa molt evident 
quan observem la cara d’una per-
sona. Conèixer quina és la respi-
ració correcta t’ajudarà a evitar o 
prevenir mals hàbits mandibulars 
que són la clau per assegurar el teu 
benestar.
 
Horari: de les 18.00 a les 19.30 h
Lloc: Espai Sènior

Adreçat a persones interessades en 
millorar la seva respiració.

13 de juny.
EXERCICI DE FORÇA, UN 
TRACTAMENT CONTRA 
L’ENVELLIMENT.

L’exercici de força ha demostrat ser un 
tractament prometedor per als prin-
cipals problemes de salut relacionats 
amb l’edat. És capaç de revertir la pèr-
dua de massa muscular i l'osteoporosi, 
millorar la fatiga i els dolors derivats 
de l’artrosi i augmentar l’autonomia 
i la qualitat de vida. En aquest taller 
volem que coneguis en què consisteix 
aquest tipus d’exercici i com et pot 
ajudar.

Horari: a les 18.00 h
Lloc: Espai Sènior

15 i 23 de juny. 
PREVENCIÓ DE CAIGUDES. EL 
QUE NECESSITES SABER.

Sentir falta de control i equilibri en les 
tasques del dia a dia o quan caminem 
és significatiu que es necessita treballar 
la resposta motora davant els estímuls. 
En persones amb patologies neurolò-
giques o en extremitats inferiors (peus, 
genolls, malucs) o persones que no 
solen fer exercici freqüentment, aquest 
tipus de treball ajudarà a millorar la 
prevenció de caigudes. 

Horari: a les 18.00 h
Lloc: Espai Sènior

TOTES LES XERRADES 
ESTARAN IMPARTIDES PER 
LA FISIOTERAPEUTA TÀNIA 
LÓPEZ, ESPECIALITZADA 
EN DOLOR I TRASTORNS 
CRANIOCERVICOMANDIBULARS 
I SISTEMA OROFACIAL I 
PROFESSORA D’AQUESTA 
ESPECIALITAT A LA UNIVERSITAT 
ROVIRA I VIRGILI.
 
PER ASSISTIR-HI, CAL 
INSCRIURE’S PRÈVIAMENT A 
L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ. 
SÓN GRATUÏTES.

CICLE DE XERRADES 
PER A TOTES LES 
EDATS  
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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 

BALLA AMB L'ABS
Dia 5/06  19.30 h  
Orquestra XAROP DE NIT 
Dia 12/06 19.30 h 
Orquestra SOL DE NIT                            
Dia 19/06 19.30 h 
Orquestra LIBERTY                                      
Dia 26/06 19.30 h 
Orquestra  GENION'S                           
Ball de fi de temporada

19/06. FESTA 
DE TWIRLING

El pròxim 19 de juny es farà la Festa de 
Final de Temporada del Club Twirling 
Vilobí. Serà a les 12 h al Centre Cívic 
Jaume Via i s'hi farà l'exhibició de tots 
els exercicis de la temporada. En aca-
bar, es farà una paella popular (menú 
d'adults, 15 €; menú infantil, 
10 €). Per a inscriure's cal trucar o en-
viar un WhatsApp al 600 500 738 o 
630 035 535 abans del 12 de juny.
Us hi esperem!

25/06. FESTIVAL DE 
FINAL DE CURS DE 
TEMPS DE DANSA
El dissabte 25 de juny a les 19 h, i des-
prés de dos anys esperant-ho, es farà 
el Festival de final de curs de Temps 
de Dansa al Centre Cívic. L’accés és 
gratuït i l’espectacle és obert a tothom! 
Us hi esperem! 

REVISIONS D’ITV
Els propers dies 12, 13 de juliol i 4 
d’agost de les 9 a les 13 h la unitat 
mòbil d’ITV es desplaçarà per tal de 
realitzar les inspeccions tècniques dels 
vehicles agrícoles. 

La documentació a presentar és la 
següent: 

• Targeta d’inspecció tècnica de 
vehicles 
• Permís de circulació 
• Acreditació de l’assegurança 

TOTS ELS VEHICLES HAN DE 
DISPOSAR D’ASSEGURANÇA EN 
VIGOR, EN CAS DE NO DISPOSAR-
NE NO ES PODRAN REVISAR. 

Aprofitem per fer recordatori de  
la periodicitat de les inspeccions  
(R. D.920/2017 de 23/10/2017): 

Tractors de rodes agrícoles o forestals, 
amb una velocitat màxima de fabrica-
ció superior a 40 km/h: fins a 4 anys: 
exempt, de 4 a 16 anys: biennal, de més 
de 16 anys: anual

Resta de tractors de rodes agrícoles 
o forestals, màquines automotrius 
(excepte les d’1 eix), remolcs especials, 
màquines remolcades i camions agrí-
coles: fins a 8 anys: exempt, entre 8 i 16 
anys: biennal, de més de 16 anys: anual

SETMANA SÈNIOR

06/07. A les 18.00 h a l’Espai Sènior, 
xerrada "Cuidar-se a un mateix per 
envellir Millor” a càrrec del psicòleg i 
terapeuta familiar Pep Forns. A més, 
es farà una exposició dels treballs rea-
litzats a l’activitat de patchwork i una 
exhibició de l’activitat ball en línia. 
Finalment, hi haurà pica pica per a tots 
els assistents. 

07/07. Excursió cultural amb dinar 
inclòs. Properament, més detalls.

08/07. Tarda de Bingo i, seguidament, 
berenar a l’Espai Sènior!

 

CICLE DE CONCERTS 
AL PARC DELS TALLS

Dia 8/07 amb Koren. 
El conjunt de l’Alt Penedès ens versio-
narà en format acústic grans èxits del 
repartori nacional i internacional. 

Dia 15/07 amb Cor Xamusia. 
Un cor de veus blanques molt polifacè-
tic i format per una trentena de noies 
d’arreu del Penedès i rodalies. Té en 
el seu repertori peces que van del Re-
naixement a l’Impressionisme, cançons 
populars i tradicionals, obres d'autors 
contemporanis i jazz o bandes sonores 
de pel·lícules, entre d’altres.

Dia 22/07 amb Nadia, Publio i Publio. 
Un projecte musical sorgit de la pandè-
mia que ha donat llum a un espectacle 
amb músiques d'estils molt diferents 
portades al terreny en el qual es troben 
més a gust, el terreny de la intimitat, 
l'espai, la pausa. Sentirem cançons 
populars, cançons llatinoamericanes, 
cançons catalanes, castellanes, brasile-
res, cançons pròpies, cançons que han 
sobreviscut a la pandèmia, perquè són 
eternes. 


