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Estius que són inoblidables 

jOvenTuT 

Si hi ha un col·lectiu que a Vilobí viu estius innoblidables, és el de joves. País Basc, Delta de l’Ebre, Costa Brava, 
Mallorca, Menorca i aquest any, Chiusanico. Aquests han estat els destins de la Setmana Jove des de que es va 
impulsar l’Estiu Jove a Vilobí. Setmana que va seguida d’una de prèvia i una de posterior plena d’activitats, piscina,  
sortides i experiències. 

Amb els anys, L’Estiu Jove s’ha consolidat i s’ha convertit en una de les propostes més atractives per als joves de la 
nostra comarca, gràcies a una programació que busca un equilibri òptim entre l’anhel de llibertat que cerca qualsevol 
jove i la protecció i el control que busquen els seus pares. Cada any les valoracions dels participants i les famílies fan 
pensar que s’aconsegueix aquest equilibri òptim que es comentava: 

L’Andreu s’ho ha passat genial, moltíssimes 
gràcies a tot l’equip per tots els valors que 
li heu transmès i per la vostra feina. Una 
experiència brutal!

Moltíssimes gràcies a tots! Un estiu més 
us heu tornat a superar! Molt bones i 
merescudíssimes vacances!

S’ho han passat genial, heu sabut transmetre 
l’entusiasme, esforç, treball en equip i bon 
rotllo. Gran equip de monitors! Felicitats! 

Un estiu innoblidable al vostre costat! 

Aquest estiu ha sigut com els altres, una 
passada! El recordaré tota la vida i m’emporto 
amics que mai oblidaré!

Doncs que aquest any ho hem petat tots molt 
i... som una family! 

No coneixia a ningú i he acabat amb mil amics!
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Taller Cuina sense pares 

Un total d’11 joves de Vilobí van participar, el passat 4 
de juliol al taller de Cuina sense pares que va organitzar 
l’ajuntament de Vilobí, conjuntament amb la Diputació de 
Barcelona. El taller, que es va realitzar a la piscina muni-
cipal, va tenir una durada de dues hores i es van donar 
un seguit de consells sobre alimentació i a continuació 
els joves van poder aprendre a cuinar plats fàcils, ràpids, 
saludables i econòmics. Durant la classe també es va 
donar informació sobre el web, amb diferents recursos 
sobre alimentació saludable, entre ells, un recull de re-
ceptes complementat amb un vídeo que mostra el procés 
d’elaboració de cada plat.

eSpOrT

Vilobí es mulla per l’esclerosi múltiple

La piscina municipal de Vilobí del Penedès s’ha sumat, un 
any més a la iniciativa del  Mulla’t per l’esclerosi múltiple, 
organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple i que en-
guany ha celebrat el seu 25è aniversari.

El passat diumenge 15 de juliol els veïns i veïnes de Vilobí 
del Penedès van demostrar, novament, la seva faceta més 
solidària i altruista implicant-se activament en la campan-
ya del Mulla’t adquirint els productes solidaris de la Fun-
dació Esclerosi Múltiple o fent una aportació voluntària 
per recaptar fons en la lluita contra aquesta malaltia.Una 
trentena de persones van fer el salt solidari a la piscina 
municipal i els més joves van nedar metres de piscina per 
la causa.

Finalitza el curs de marxa nòrdica 

A finals del mes de juny es va acabar la segona edició del 
Curs de Marxa Nòrdica enfocada a la reeducació postural 
que ha organitzat l’ajuntament de Vilobí amb el suport 
econòmic de la Diputació de Barcelona.El curs, que ha 
tingut una durada de sis sessions, ha complert, segons 
la seva instructora Thais Camps, les expectatives inicials 
plantejades, seguint la programació inicial prevista així 
com les demandes i necessitats dels/les  participants.

Ha rebut una molt bona participació, inicialment van co-
mençar 11 persones però hi va haver una baixa al llarg del 
curs. Els assistents al curs han expressat la seva satisfacció 
i ganes de seguir practicant aquesta activitat física.
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Tornen els tallers d’alimentació saludable 

Hem reiniciat, un any més, el cicle de tallers d’alimentació 
saludable  a Vilobí. El passat mes de juny es van realitzar 
dos taller, un adreçat al públic familiar i infantil, “Celebra-
cions saludables” i un altre per a adults “Plats nutritius per 
aprimar-se”. L’objectiu principal d’aquests tallers és fomen-
tar estils de vida saludables i la pràctica de la cuina sensibi-
litzant el públic  amb hàbits d’alimentació sana.

A partir del setembre es reiniciarà el cicle amb nous ta-
llers: 7 de setembre a les 17.30 h, Taller “Smothies” ba-
tuts familiars, adreçat al públic infantil; 21 de setembre a 
les 19.30h Taller “d’esmorzars saludables” per a adults; 5 
d’octubre a les 15.30 h “taller infantil a determinar”;  19 
d’octubre a les 19,30h “Hamburgueses vegetals” per a 
adults. El cost de cada taller és de 5€ per persona.

El 13 de juliol es va celebar el 10è Sopar Solidari Contra 
el Càncer, organitzat per la Fundació Vallformosa. Com 
els anys anteriors, el celler de Vilobí destina el 80% del 
que recapta amb aquesta iniciativa a finançar un projecte 
de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), i el 20% a cobrir les 
despeses que genera l’activitat de l’associació vilafranqui-
na Ampert. D’aquests diners recaptats, un 80% anirà des-
tinat a l’ICO i un 20% a Ampert per finançar els següents 
projectes:

1. Finançar el projecte de l’ICO sota el lema “Teràpies 
Integratives”, que consisteix en un estudi sobre la me-
ditació, les actuacions musicals per a pacients i l’estudi 
científic del poder curatiu de la música

2. Finançar el servei de transport de l’Associació Ampert 
que acompanya veïns de l’Alt Penedès amb càncer, des 
del seu domicili fins al centre Duran i Reynals on són trac-
tats.

L’alcalde, Francesc Edo, acompanyat de regidors, també 
hi van assistir, col·laborant, d’aquesta manera, amb el pro-
jecte. 

Durant les properes setmanes encara es poden fer dona-
tius de fila zero,  www.fundaciovallformosa.com o fent un 
ingrés al número de compte: 
ES41 2100 0033 1702 0105 9538 indicant el concepte 
“donació 10è sopar solidari”. 

Vilobí col·laborador del 10è Sopar Solidari de la Fundació Vallformosa

culTurA 

La Resposta, tanca la temporada de teatre

La Resposta és l’obra teatral que ha tancat la temporada 
d’estiu de les sortides culturals que s’organitzen des de la 
regidoria de cultura de l’ajuntament. La Resposta és una 
història que ens presenta tres parelles que es reuneixen 
en una casa de camp per intentar gaudir d’un dia normal 
però això no acabarà sent així. Les falses aparences, les 
enveges, els secrets, les frustracions, la tristesa, el dolor, 
l’èxit, són alguns dels temes sobre els que en parla La 
Resposta.Tot i que l’obra és un drama amb tots els ets i 
uts, alguns personatges li donen un to d’energia i diversió 
per evitar que sigui excessivament dramàtica.

Els dissabtes de juliol, de concert

Un any més, des de la Regidoria de Cultura, s’ha orga-
nitzat un cicle de concerts a la fresca, que té lloc durant 
tres dissabtes de juliol al pèlag Sec del Parc dels Talls. La 
proposta d’enguany ha estat variada. Jennet, a una sola 
veu i en un format intimista; la soprano, Sílvia Sabater, 
acompanyada de piano amb Joanna Riera i finalment, el 
Cor Femení d’Espai de Veus. L’objectiu és atreure a un 
públic ben ampli i que més enllà del concert, tingui ganes 
de gaudir d’un dissabte diferent amb música, cava i un 
entorn immillorable com és el pèlag Sec. A cada concert 
hi han assistit aproximadament unes 120 persones.
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L’Ajuntament en persona

QUI? Sóc la Silvia Vilà i des de setembre del 2016 treballo a 
l’ajuntament de Vilobí del Penedès com a dinamitzadora soci-
ocultural. 

QUÈ? Les meves funcions o tasques dins del meu lloc de 
treball són les següents: gestió i seguiment d’activitats 
culturals en general (sortides teatre, excursions culturals, 
tallers, cursos, etc); d’activitats d’Igualtat i Ciutadania (Es-
pai dona, dia internacional de la dona, contra la violència 
de gènere, tallers de gènere i educació, etc); d’activitats 
de Convivència i diversitat (realització del curs d’alfabetit-
zació, tallers de convivència, etc); d’activitats de participa-
ció ciutadana; del Programa de salut “Vilobí saludable”; 
d’activitats per a la Gent Gran; d’activitats Juvenils; d’ac-
tivitats de promoció econòmica i Enoturisme; del Projecte 
d’Esports i Gent Gran “A cent cap als 100. També, la tra-
mitació de les subvencions i justificació d’aquestes. 

QUAN? Treballo 30 hores a la setmana distribuïdes pels 
matins de dilluns a divendres (9 a 15 h), excepte quan es 
realitzen activitats puntuals o sortides, aleshores els hora-
ris són variables.

SÍLVIA VILÀ LLUÍS ARNABAT
DINAMITZADORA SOCIOCULTURAL DINAMITZADOR DE JOVENTUT I ESPORT

QUI? Sóc el Lluís Arnabat i treballo a l’Ajuntament des de fa 
quatre anys com a dinamitzador de joventut i esport. i des de fa 
ben poc, també sóc vilobinenc. 

QUÈ? M’encarrego de dinamitzar activitats per als joves 
del poble, oferint-los assessorament i la possibilitat i el 
suport per impulsar iniciatives que propicïn la participació 
i el sentiment de pertinença dels joves a Vilobí. També 
organitzatizo les sortides d’aquest col·lectiu, sent la Set-
mana Jove i la resta d’Estiu Jove el repte més important 
de l’any. També m’encarrego de la organització del Casal 
d’Estiu. D’altra banda, sóc el coordinador i responsable 
de l’Escola Esportiva Municipal i dóno suport en totes les 
activitats que s’organitzen des de la regidoria d’Esport de 
l’Ajuntament. En definitiva sóc qui vetlla perquè els joves 
es sentin part activa del poble i per a la promoció de l’es-
port en el sí del municipi. 

QUAN? No tinc un horari fix a l’Ajuntament, tot i que hi 
estic permanentment connectat per la naturalesa de la 
meva feina. Podeu contactar-me sempre que ho volgueu 
a joventutvilobi@gmail.com! 
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viure vilObí

Bona Festa Major! 

Hola amics i amigues, 

ja hem arribat al darrer estiu del nostre mandat.  
Sí, aquests tres anys i escaig han passat volant a i 
ens prenem aquests dies d’agost per descansar, 
visualitzar i tornar a agafar forces per acabar el 
mandat i complir el nostre programa electoral, 
del qual hem portat a terme ja més del 75% de 

les propostes, sumant-hi a més, moltes coses 
més que no havíem previst però que han esde-
vingut necessàries des del nostre punt de vista.
Aviat, al setembre, seguirem amb la resta tot i 
que moltes coses ja estan previstes i programa-
des per tal d’assolir els objectius amb els que 
ens vam comprometre amb tot el poble.  

Desprès de l’estiu i ja treballant amb la planifi-
cació del proper mandat, ens agradaria conèixer 
els vostres punt de vista, opinions, accions ne-
cessàries que creieu importants per seguir cons-
truïnt el Vilobí de tots i per a tots. 

Així doncs, t’animem a participar amb el nostre 
grup, fent-lo més ric amb diferents opinions , 
punts de vista i generant debat. 

Qualsevol cosa que ens vulguis dir o proposar,  
pots fer-ho directament parlant amb nosaltres 
o bé de manera més formal a través del correu 
electrònic viurevilobi@gmail.com.

Dit això, només ens queda desitjar-vos que gau-
diu del que queda d’estiu i sobretot de la nostra  
Festa Major! 

GenT GrAn i ASSOciAció d’AviS 

Vilobí celebra la Setmana de la Gent Gran

Un any mes, del 2 al 8 de juliol, Vilobí ha celebrat la Set-
mana de la Gent Gran, amb un programa variat d’acti-
vitats. Enguany però, s’ha introduït una novetat, una 
activitat que ha organitzat la regidoria de Gent Gran de 
l’ajuntament de Vilobí conjuntament amb el suport del 
Casal dels avis, un taller de musicoteràpia. Es va desenvo-
lupar en dues tardes i va agradar molt als avis i àvies que 
hi van participar ja que va ser una combinació de molts 
elements: música, ball, diversió i relaxació.

El divendres va tenir lloc el tradicional ViloBingo, una de 
les activitats amb més participació. I durant el cap de set-
mana, el dissabte a la tarda es va projectar la pel·lícula 
“Paseando a Miss Daisy”, i el diumenge, després de la 
Missa Solemne, també es va celebrar el tradicional Dinar 
de Germanor al Centre Cívic Jaume Via, amb més d’una 
vuitantena d’assistents, que va servir per cloure la Setma-
na de la Gent Gran. 

Després d’acabar el curs d’activitats per a la gent gran 
organitzades per l’Associació d’Avis i la Setmana Gran im-
pulsada per l’Ajuntament de Vilobí, els avis descansaran 
aquest mes d’agost i reprendran tota la seva activitat a 
principis de tardor. Per la Festa Major, però, com cada any, 
exposaran al Casal de la Gent Gran les manualitats realit-
zades durant el curs al taller de treballs manuals. 



A les 10 h a Cal Boter
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RESERVA’T EL 
15 DE SETEMBRE! 

VILOBÍ PREPARA UNA JORNADA BLANCA!

Des de la regidoria de Promoció Econòmica, s’està preparant una “Jornada 

Blanca”, un seguit d’actes en relació amb el guix. 

Serà el proper 15 de setembre i l’acte central d’aquest, és la presentació oficial 

del documental “Memòries de Guix”. 

Aquest serà un dia important al nostre poble, ja que retrem homenatge a 

l’empremta que el Guix i els Pèlags han deixat a la historia del nostre poble i 

també una celebració de tot allò que vindrà gràcies, precisament, a la continuitat 

d’aquesta història. 


