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#DESTACAT
ACORDS DE PLE
• Per unanimitat, s’aprova l’inici de l’expedient de contractació 
d’obres per al Projecte per a la dotació del servei de clavegueram 
a la part nord-oest de Vilobí del Penedès.

• Per unanimitat, s’aprova l’adjudicació del contracte de gestió 
del servei públic del bar-restaurant del Centre cívic Jaume Via 
en règim d’arrendament.

• Amb cinc vots a favor (Grup municipal Viure Vilobí-CP) i 
quatre en contra (Grups municipals Vilobí i República-ERC, 
SentVilobí+JuntsxCat i CUP-Vilobí), s’aprova el conveni préstec 
Diputació de Barcelona per a l’actuació “Parc Central de Vilobí 
del Penedès”.

• Amb vuit vots a favor (Grups municipals Viure Vilobí-CP, 
Vilobí i República-ERC i SentVilobí+JuntsxCat) i l’abstenció 
del Grup municipal CUP-Vilobí, s’aprova la modificació de 
l’ordenança fiscal núm. 14

QUOTES ESPAI SÈNIOR

CONCEPTE IMPORT €

Quota mensual per cada activitat d’una hora de durada 
menors de 65 anys

18,00

Quota mensual per cada activitat d’una hora i mitja de 
durada menors de 65 anys

25,00

Quota mensual per cada activitat de dues hores de durada 
menors de 65 anys

30,00

Quota mensual per cada activitat d’una hora de durada 
majors de 65 anys

12,00

Quota mensual per cada activitat d’una hora i mitja de 
durada majors de 65 anys

15,00

Quota mensual per cada activitat de dues hores de durada 
majors de 65 anys

18,00

QUOTES AULA DE CULTURA

CONCEPTE IMPORT €

Quota mensual per cada activitat de dues hores de durada 
(persones empadronades a Vilobí del Penedès)

30,00

Quota mensual per cada activitat de dues hores de durada 
(persones de fora del municipi)

35,00

ES RECULLEN 1.619 QUILOS DE 
ROBA USADA A VILOBÍ DURANT 
EL PRIMER SEMESTRE DE 2022 
Formació i Treball, l’empresa que gestiona els contenidors de 
Roba Amiga, ha recollit 1.619 quilos de roba usada a Vilobí del 
Penedès durant el primer semestre del 2022. Aquestes xifres 
indiquen que cada vegada en major mesura la ciutadania té com 
a referent aquest tipus de contenidors per realitzar donacions de 
roba i complements en bon estat i/o que ja no utilitza. 

Però, què hi ha darrere de cada bossa donada? 

• Es creen llocs de treball per a persones en situació de 
vulnerabilitat. Les persones que instal·len i fan la recollida 
dels contenidors, les que fan la selecció d’aquest tèxtil per 
tipologia, les que la tornen a posar en el circuit comercial; 
totes elles disposen, gràcies al projecte tèxtil, d’un contracte 
d’inserció. És a dir, un itinerari formatiu-laboral de durada 
mínima de 6 mesos pel qual tenen un contracte laboral 
i el suport d’un/a tècnic/a d’intermediació laboral i un/a 
encarregat/da del servei productiu que les prepara per a la 
seva posterior sortida al mercat laboral ordinari. Més del 
50% de les persones que finalitzen un contracte d’inserció a 
Formació i Treball aconsegueixen feina en menys d’un any. 

• Es posa en marxa el programa solidari d’Entrega Social, 
un projecte de la Fundació en col·laboració amb diferents 
serveis socials municipals, que busca cobrir una necessitat 
bàsica alhora que dignificar el lliurament de roba a famílies 
vulnerables. Les famílies derivades poden adquirir les 
peces que necessiten en un dels punts de venda Botiga 
Amiga (xarxa d’establiments solidaris de la Fundació) 
comprant per mitjà de xecs en format QR. Per tant, poden 
seleccionar la roba en una botiga moderna i competitiva 
evitant en la mesura del possible l’estigmatització 
que comportava fins ara en molts casos aquesta ajuda 
assistencial. 

• Impulsem impacte positiu mediambiental. Per cada 
4 kg de residu tèxtil degudament gestionat estalviem 
aproximadament 2 kg d’emissions de CO2. Per tant, la 
producció responsable que promou Formació i Treball, 
dins el marc dels ODS de l’Agenda 2030, ha implicat un 
estalvi d’emissions de CO2 de més de 532.825 tones.
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UNA SETANTENA 
D’USUARIS 
COMENCEN LA 
TEMPORADA DE 
L’ESCOLA ESPORTIVA 
El mes d’octubre ha estat el tret d’inici 
del curs 2022-2023 de l’Escola Esportiva. 
Enguany s’hi han inscrit una setantena 
d’infants i adults, que s’organitzen en 
set grups d’activitats, dels quals quatre 
són de vòlei, dos de futbol sala i un de 
psicomotricitat. Des de l’organització 
es vol donar les gràcies per la confiança 
a totes les famílies i també desitjar una 
molt bona temporada!

CAMPANYA 
“PRACTICA EL 
RECICLATGE”
Durant el mes d’octubre, des de la 
Mancomunitat Penedès Garraf, es 
va activar la campanya “Practica el 
reciclatge”, que té com a objectiu 
augmentar la participació de la població 
en la recollida selectiva, incidint en la 
importància de la correcta separació 
en origen dels residus i fent conèixer 
els estalvis ambientals i econòmics que 
comporta el reciclatge, així com les 
conseqüències de no separar.

La campanya ha constat de dues 
accions educatives: la primera, un punt 
informatiu dinamitzat pel personal del 
servei, amb activitats complementàries i 
elements de comunicació per visibilitzar-
la i, la segona, també en tallers a l’escola 
per fomentar el reciclatge.



4 VILOBÍ, EL TEU POBLE / MUNICIPAL

PROCÉS PARTICIPATIU PER ESCOLLIR EL TIPUS DE JOCS INFANTILS 
DEL NOU PARC CENTRAL
Tal com l’equip de govern es va comprometre amb els grups de l’oposició, es durà a terme una consulta en la qual podran participar 
tots els veïns i veïnes del poble amb l’objectiu d’escollir democràticament els jocs infantils que s’instal·laran al nou Parc Central. Tot 
seguit, es presenten les diferents opcions, que s’han dividit en quatre grups distribuïts per edats i segons tipologia de joc. 

Per participar-hi, marca en cadascun d’aquests grups el joc que més t’agradi.
Per fer efectiva la teva votació, t’has de presentar a les Oficines de l’Ajuntament i verificar la teva identitat amb el cens.

El vot es disposarà en una urna, del 10 al 17 d’octubre i, finalment, el recompte serà el proper dilluns 17 d’octubre a les 7 de la tarda a 
la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Els quatre jocs de cada conjunt amb una major votació seran els que es posaran al nou Parc Central. 
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#MAGRADAVILOBI

11 DE SETEMBRE A VILOBÍ

Un any més, Vilobí va celebrar la Diada Nacional de 
Catalunya amb un acte organitzat per l’Ajuntament de 
Vilobí. Una cinquantena de persones es va reunir a la 
plaça de la Vila, en una jornada amb la calor com a 
protagonista, per veure com s’alçava la senyera a la 
façana de l’Ajuntament i per gaudir d’un concert vermut 
i ball de sardanes. 

LLEBEIG ESTRENA TOBOGAN!

El passat setembre l'escola va iniciat el curs escolar i, 
amb aquest, les ganes de continuar treballant en els 
projectes ja iniciats al Llebeig. Aquest mes a l'Escola 
Llebeig han pogut estrenar el tobogan i les cordes 
per emparrar-nos a la zona del talús, que ha estat 
possible gràcies a la Comissió de Pati i l'equip docent.  
Continuem amb les tasques per millorar els espais de 
l’escola.

Recorda plegar les caixes de cartró grosses per poder-les 
dispositar dins del contenidor.

Què hi pots llençar?

Les males pràctiques

Què no hi pots llençar?

Paper 
Bric

Caixes 
de cartró

Sobres 
Rotllos 

de cartró

Paper 
de diari 

Paper brut

Plàstic de
bombolles

Paper 
fotogràfic

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TICKET

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PRODUCTES  

PREU

Lorem 

1.1

Ipsum 

2.2

Dolor sit  amet 

3.3

Consectetur 

4.4

Adipiscing el i t  

5.5

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Total 

16.5

EFECTIU 

20.0

CANVI 

3.5

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

BANC 

---  - - -  - - -  234

CODI 

#123456

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

GRÀCIES

BOTIGA

Address:  Lorem Ipsum, 23-10

Telp.  11223344

Tiquets

Percentatge
d’impropis 
al territori de la 
Mancomunitat 
Penedès-Garraf

Bric Bossa 
de plàstic

Plàstic 
de bombolles

Els residus que no son paper i 
cartró que acaben sent llençats al 
contenidor blau, suposen un 
problema per a reciclar 
correctament aquesta fracció. 

Al dificultar el procés, també 
augmenten els costos de la 
seva gestió.

Rebut de les 

escombraries
2021

25%

Bosses de
plàstic
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ESCOLA LLEBEIG
TOTS FORMEM EL LLEBEIG, TOTS TENIM 
ESPAI PER DIR-HI LA NOSTRA
Vivim en un context en el qual ens adonem que és importantíssim educar en la 
democràcia des de ben petits. Això passa per la seva implicació i participació en 
tots els àmbits de la seva vida quotidiana, des de les relacions familiars fins al dia a 
dia a l’escola o en qualsevol espai del seu entorn.
Fomentant activitats participatives ajudem els infants a assumir la seva respon-
sabilitat social i democràtica, tot afavorint la convivència, la cohesió social, la reso-
lució de conflictes, la presa de decisions… i s’enforteixen els valors de l’empatia, la 
solidaritat, la tolerància, el respecte.

Al Llebeig busquem moments on el grup-classe participi en l’assemblea de grup, 
que proporciona a les nenes i als nens un espai per reflexionar i prendre conscièn-
cia de si mateixos. Alhora és un espai de discussió per plantejar els problemes que 
els afecten, és el lloc on poden expressar la seva opinió, prendre decisions, parlar 
dels projectes de treball que es vulguin plantejar, arribar a acords, establir les 
normes que creguin necessàries... En definitiva, practicar actituds democràtiques i 
implicar-se en la vida escolar. Aquesta eina fa que tothom senti que forma part del 
grup, tothom és protagonista i tothom té els mateixos drets i deures.
Enguany hem recuperat l’assemblea del pati, on alumnes representants de cada 
grup de primària es troben per revisar les normes i l’organització de l’espai i així 
actualitzar-les tenint en compte els canvis que hi ha hagut i el material disponible, 
però escoltant també les noves necessitats que sorgeixen.

També continuem treballant en la millora d’espais i per això hi ha un equip de 
mestres i famílies que es troben per participar en la transformació del centre.

#L’AULA



7OCTUBRE 2022

LA MARIA JOSÉ I EL LLUÍS, LES PERSONES IMPULSORES DE LA 
NOVA BOTIGA "EL TALLER DE VILOBÍ"

#PERSONES

A vegades, les coses no surten com una se les havia imaginat, 
però surten diferent, que no és ni millor ni pitjor i, tot i això, 
el seu origen és la imaginació; perquè en algun moment, amb 
més o menys intensitat, l’han transitat. Aquesta és la sensació 
que vaig tenir en conèixer la Maria José i el Lluís; que tot 
es cou abans de ser i que no hi ha res que abans de circular 
no passi pel taller. Els vaig preguntar com havia sorgit la 
idea d’obrir la botiga i vaig quedar parada de les històries 
que a vegades es necessiten per explicar-ne una de sola. En 
qualsevol cas, la botiga era una idea que, sense ser-ne gaire 
conscients, s'estava cuinant a foc lent. 

Nascuts a Barcelona. Es troben, quan segurament no s’ho 
esperaven, i busquen un lloc on començar de nou. No saben 
ben bé què els va agradar de Vilobí, però van sentir que era 
aquí. I llavors, la vida es precipita. L’embaràs. La necessi-
tat de tenir la família més a prop. La voluntat d’ajudar una 
germana. El part. Les conseqüències del part. El punt i a part. 
L’esperança, la llum, l’actitud i els somnis que ja tenen forma 
després d’aquest part. Aquest seria el resum ràpid d’una llar-
ga i emotiva conversa amb ells. Podríem dir que El Taller de 
Vilobí neix d’una intensa història personal i que ho fa amb 
la vocació d’estar al costat de les persones. El seu caràcter 
ho reflecteix, amb les ganes i la il·lusió amb què parlen del 
projecte de la botiga.

L’obertura del Taller de Vilobí ha esdevingut un revulsiu per 
al poble. Feia temps que Vilobí s’havia quedat orfe de bot-
igues, així que la seva inauguració va ser molt esperada pels 
veïns i veïnes. La valoració que en fan la Maria José i el Lluís 
després de tres mesos és positiva, estan molt contents i agra-
ïts de la bona rebuda que han tingut per part de la gent. Amb 
confiança, expliquen, però, que aquests primers mesos han 
estat durs perquè obrir i posar la botiga en marxa comporta 
molta més feina del que sembla. Que la botiga obre molt 
abans i tanca molt després del que marca l’horari oficial. 
També, que encara estan prenent el pols als clients, saber 
què els agrada i interpretar quins productes necessiten més i 
quins menys, així com acabant de tenir la botiga com volen, 
amb més prestatges i varietat de productes. En aquest sentit, 
destaquen l’ajuda i la gran predisposició a donar-la que han 
tingut i tenen per part de totes les persones que han tingut 
negocis similars al poble. Una de les preocupacions i lluites 
constants de la Maria José i el Lluís és la de posar preus als 
productes. Insisteixen que ells no pretenen fer-se rics amb la 
botiga, tots dos tenen la seva feina a banda, però, com és nor-
mal, necessiten que El Taller de Vilobí sigui sostenible per 
continuar obrint les portes i, a més, el seu somni és que El 
Taller sigui el motor per generar nous projectes que tinguin 
un impacte positiu en la vida de les persones i en la societat 
en general. I, per fer El Taller de Vilobí viable, és evident que 
els preus malauradament no poden ser els mateixos que els 
de les grans superfícies, per la qual cosa demanen la màxima 
comprensió en aquest àmbit als seus clients. Per això, no 
volen definir-se com un supermercat normal, sinó com una 
botiga amb dues línies diferenciades: la de servei i productes 
de primera necessitat i la de productes artesans i gurmet (de 
la qual el Lluís n’és apassionat i l’encarregat). Cal destacar 
que al Taller de Vilobí també s’hi poden trobar productes 
d’origen local i de la comarca. 

Del Taller de Vilobí em va agradar la decoració de la botiga i 
els seus productes, però sobretot, l’actitud i il·lusió dels seus 
impulsors; persones amb mirada transparent, properes i que 
demostren amb fets que s’estimen i treballen per un poble 
que potser no és el seu de tota la vida, però que de ben segur 
els ha canviat la vida.

Enhorabona pel projecte i llarga vida, El Taller de Vilobí!

Alba Esteve



#PROPOSTES

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 

23/10. CAMIDADA POPULAR 
VILOBÍ – LES CABANYES
El diumenge 23 d’octubre a les 10 h, et proposem una 
caminada de Vilobí fins al municipi veí les Cabanyes, on 
visitarem l’església de Sant Valentí. 

27/10. BANC DE SANG
De les 17.00 h a les 21.00 h al Centre Cívic, vine a donar 
sang a Vilobí. Pots demanar hora a través de la web 
https://donarsang.gencat.cat.

27/10. TALLER DE CASTANYADA
El dijous 27 d’octubre es farà un taller amb motiu de 
la Castanyada i a càrrec de Quiti Quilma. L’objectiu 
és crear unes “carbassetes” de roba per ambientar 
amb aquesta festivitat casa teva. El preu és de 12 € i les 
inscripcions i el pagament s’han de fer directament a 
l’ajuntament.

28/10. SORTIDA AL TEATRE
El proper divendres 28 d’octubre es reprenen les sortides al 
teatre després de les vacances d’estiu. Aquest mes, la proposta 
és per anar a veure Pretty woman. El preu de la sortida és de 
60 € i inclou el transport d’anada i tornada i el seient en bona 
localitat. Si vols apuntar-t’hi, truca a l’ajuntament! 

05/11. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
“YOGA PARA EL CORAZÓN”
La professora de ioga Marisa Barros ens presentarà el 
seu llibre Yoga para el corazón el dissabte 5 de novembre 
a les 18.00 h a l’Espai Sènior. L’obra va destinada tant a 
professionals com a practicants del ioga. El seu contingut 
detalla les claus de la pràctica del ioga per a persones amb 
signes o riscos de cardiopatia vascular. És una guia al servei 
de tot practicant que vulgui aprendre a adaptar les seves 
necessitats a la pràctica personal del ioga. En acabar hi 
haurà un petit refrigeri per a les persones assistents.

05/11. SORTIDA JOVE A PORT 
AVENTURA

BALLA AMB L'ABS
02/10 a les 19.30 h Orquestra STRESS BAND
09/10 a les 19.30 h Orquestra LOREN
16/10 a les 19.30 h  Orquestra MEDITERRÀNIA
23/10 a les 19.30 h  Orquestra BANDA SONORA
30/10 a les 19.30 h Orquestra XAROP DE NIT


