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#DESTACAT
T’ESTÀS PLANTEJANT
POSAR INSTAL·LACIONS
FOTOVOLTAIQUES A CASA?

COMPANYIA DISTRIBUÏDORA ELÈCTRICA: caldrà obtenir
el número de CAU, que dona la distribuïdora.
RAC: Registre d’Autoconsum de Catalunya, que es fa al Canal
Empresa de la Generalitat i no té taxa.

EN QUÈ CONSISTEIX?

TINC SUBVENCIONS?

•

•

•

Els panells solars normalment de mides 2 m x 1 m o 1,7 m x
1 m i de potència unitària de 400 a 600 W s’instal·len
a la coberta i capten l’energia del sol.
Els inversors: elements que s’encarreguen de convertir
l’energia del sol en energia de xarxa: 230 V monofàsic
o 400 V trifàsic. Compte, que n’hi ha de dos tipus:
-inversor d’string: requereix un espai per instal·lar-lo.
-microinversors: cada panell té el seu i va instal·lat
a darrere, de manera que no cal espai addicional.
L’avantatge és que cada panell funciona independentment
i s’aprofita més l’energia quan hi ha ombres o diferents
orientacions.

•

L’Ajuntament subvenciona el 100% el permís d’obres /
comunicació d’obres.
Actualment, hi ha les subvencions del programa NEXT
GENERATION, gestionades per l’ICAEN de la Generalitat
de Catalunya. Normalment l’empresa instal·ladora les
gestiona.

QUINS TRÀMITS HE DE FER?
El que és habitual és que l’empresa instal·ladora s’encarregui
de tot. Els tràmits a fer, malauradament, no són pocs:
Comunicació d’obres a l’Ajuntament: es presenta la
documentació següent i ja es pot començar:
- Memòria d’obres redactada per un tècnic.
- Assumeix del tècnic.
RITSIC: en el cas domèstic, és a dir, quan la potència és inferior
a 10 kW de producció (uns 25 panells). Consisteix a legalitzar
la part elèctrica de la instal·lació i es fa al Canal Empresa de la
Generalitat. Comporta una taxa d’uns 33 €.

QUINES PRECAUCIONS HE DE TENIR?
•

•
NOTA:
Mai no hi ha problemes de donar-ho per
comunicat sempre que:
- La instal·lació sigui coplanar amb la coberta o bé si
és inclinada s’aixequi menys d’1 metre respecte del
terra o coberta.
- Que la casa no estigui catalogada.
- Compte si tenim fibrociment amb amiants, que
caldrà prendre precaucions específiques.

•
•

Demanem més d’una oferta o assegurem-nos que la
instal·lació és rendible. Això passa quan no tenim ombres,
i quan l’orientació és principalment a sud, encara que
sigui amb poc pendent.
Es tracta de treballs en alçada, pel que interessa que
l’empresa que fa les feines tingui tot el personal assegurat
i compleixin les mesures de seguretat. Un accident i, a part
de la desgràcia, tothom tindrà responsabilitats. Per això es
demana la intervenció del tècnic redactor.
Mirem que tinguem un bon accés a la coberta per a futurs
manteniments.
Mirem que l’empresa instal·li uns bons ancoratges dels
panells per suportar els esforços del vent, per això ens cal
un tècnic responsable.

I SI TENIU DUBTES, DES DE
L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ DEL
PENEDÈS US ELS PODEM RESOLDRE!
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VILOBÍ ES
SOLIDARITZA
AMB EL POBLE
D’UCRAÏNA
L’Ajuntament de Vilobí, conjuntament
amb la coordinació i iniciativa de veïns i
veïnes del poble, ha organitzat un punt
de recollida de medicaments i productes
amb destinació a Ucraïna amb l’objectiu
principal de donar suport a la població
civil. Han passat molt pocs dies des que
es va habilitar aquest punt i la veritat és
hi ha hagut una molt bona resposta per
part del veïnat. A continuació, es detalla
la informació del lloc i els horaris de
recollida així com els recursos que més
es necessiten:

LLOC I HORARI DE RECOLLIDA:

Ajuntament de Vilobí del Penedès. Plaça de la Vila, 1
de dilluns a divendres, de 8 a 14 hores
SI US PLAU, ÉS IMPORTANT QUE NOMÉS SIGUIN ELS
MEDICAMENTS I PRODUCTES QUE FIGUREN A LA
LLISTA.

MEDICAMENTS PRIMERS AUXILIS
Medicaments de primers auxilis
Medicaments per a cremades
Medicaments per a estómac
Pomades analgèsiques i antibiòtiques
Cremes regeneradores per a pell
Aigua oxigenada
Betadine
Ibuprofèn (paracetamol)

MENJAR

El més important són conserves en llauna (mongetes,
mandonguilles, tonyina, sardines, etc.)
Fruits secs
Xocolata sense llet
Barretes energètiques
Galetes
Te i cafè
Es necessiten aliments llestos per consumir. Qualsevol menjar,
preparats envasats en llauna o similar (NO recipients de vidre)

ALTRES ARTICLES

Sacs de dormir/matalassos/matalassos/matalassos inflables/
llits plegables
Mantes
Coixins
Tovalloles
Escalfadors
Generadors de tota mena (+ combustible)
Piles
Bancs d’energia
Auriculars actius
Làmpades de querosè, llanternes
Teteres elèctriques
Dipòsits per emmagatzemar aigua potable i tècnica
Allargadors elèctrics
Detergents i productes d’higiene personal
Kits d’higiene
Sabó
Màquines d’afaitar
Tovalloletes humides
Pasta dentífrica (per a adults i nens)
Raspalls de dents
Paper de cuina
Vaixella de metall
Tot els donatius s’enviaran a través del Consolat d’Ucraïna a
Barcelona. Carrer de Numància, 185, baixos 2, 08034 Barcelona
Tel. 934 02 89 56
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VILOBÍ ESTRENARÀ LA ZONA
“SPLASH” AQUEST ESTIU!
S'informa que ja s’han iniciat les obres de millora de la
piscina municipal per instal·lar-hi una zona “splash”. Com
es va explicar en un altre butlletí, aquest espai nou permetrà
ampliar l’oferta de joc per als usuaris de menys edat que van
a la piscina. A més, aprofitant els moviments de terra que
s’han realitzat, s’ha pogut acabar la nova tanca perimetral per
millorar el drenatge d’aigua del pàrquing i també la zona de
gespa. El nou espai estarà llest aquest estiu.

CONTINUEN LES JORNADES
DE MILLORA DE LA SALA DE
JOVES!
Des de la Regidoria de Joves,
conjuntament amb el col·lectiu
de joves del poble, s’estaven
duent a terme diferents accions
de millora de l’equipament de
la Sala de Joves. Una vegada
ha estat pintat de nou l’espai,
els joves han continuat amb la
decoració d’aquest. Per exemple,
il·luminant-ho amb llums led,
tal com es veu a la foto. Esperem
poder-vos mostrar el resultat
final el proper mes!

VILOBÍ SERÀ SEU DE LA
CAMINADA DE MARXA
NÒRDICA DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA
La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilobí
engeguen una nova activitat per a la ciutadania amb
l’ànim d’apropar l’esport al màxim nombre possible
de persones, amb un format familiar i accessible per a
tots els públics. Aquesta consistirà en una caminada de
marxa nòrdica pensada per a un públic familiar, i serà la
quarta d’un circuit de 10 caminades que voltarà per altres
municipis destacats de la província de Barcelona.
Hi ha una inscripció límit de 300 persones, distribuïdes
en tres torns de participació diferents i independents
(100 persones/torn). L’edat mínima de participació en les
activitats que s’organitzaran és de 9 anys (que estiguin
fets el dia de l’activitat), tot i que en el 3r torn, també
s’admetrà la inscripció de nenes i nens de 6 a 8 anys, que
podran participar en el taller de jocs. Els grups familiars
i/o d’amics s’hauran d’inscriure en un o altre torn en
funció de l'edat dels participants.
La Caminada de Marxa Nòrdica a Vilobí tindrà lloc
el proper diumenge 24 d’abril. El punt de trobada i
partida per a l’activitat serà la plaça de la Vila, i abans

de realitzar-se la sortida hi ha l'opció de realitzar un petit
taller d’iniciació en la marxa nòrdica a l’antic Camp de
Futbol per a aquelles persones que mai l’han practicat
o que fa temps que no la practiquen. El recorregut de la
caminada passa per emplaçaments emblemàtics del Parc
dels Talls.
Les inscripcions, que són totalment gratuïtes, es podran
fer telemàticament a través del següent enllaç de la
Diputació: https://www.diba.cat/es/web/esports/marxanordica-en-familia, o presencialment a l’ajuntament, en
horari de dilluns a divendres de 10 a 14 h.
Necessitem voluntaris i voluntàries per a dur a terme aquesta
activitat, per això, convoquem a tothom el dia 17 de març a les
19.30 h a la Sala de Plens de l’ajuntament on s’explicarà en què
consisteix el projecte. NO HI FALTEU!
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#MAGRADAVILOBI

GRANS ÈXITS DEL CLUB TWIRLING VILOBÍ A LA SEMIFINAL
TERRITORIAL CATALUNYA NORD DE TWIRLING
El cap de setmana del 26 i 27 de
febrer el Club Twirling Vilobí va
participar a la Semifinal Territorial
Catalunya Nord de Twirling a
la localitat de Barcelona. Les
classificacions varen ser:
Estil Lliure Iniciació Benjamí: Candela
Linares 4a, Aran Martínez 6a, Júlia
Bargalló 7a, Paula Suriol 8a i Clara
Ruiz 9a.
Estil Lliure 3a. Divisió Infantil: Clàudia
Jansà 3a, Txell Vilaplana 4a, Arés
Codina 5a i Ariadna Martínez 6a.
Estil Lliure 3a. Divisió Cadet: Mar
Ferrer 6a
Estil Lliure 3a. Divisió Juvenil: Paula
Miralpeix 11a i Elisabet Ríos 13a.
Estil Lliure 3a. Divisió Júnior: Alba
Ríos 11a.

En la modalitat de Parelles Iniciació
Benjamí: Candela i Júlia 1es i Clara i
Paula, 2es.
Parelles 3a. Divisió Infantil: Txell i
Ariadna 2es i Clàudia i Arés, 3es.
Parelles 3a. Divisió Juvenil: Paula i
Foix, 1es.
Parelles 3a Divisió Júnior: Alba i Eli,
2es.
En la modalitat d’equips de 2a
Divisió Infantil:
L’equip Infantil B, format per Aran,
Júlia, Paula, Clara, Estefani, Tifani i
Candela, 5es.
L'equip Infantil A, format per Paula,
Foix, Txell, Clàudia, Arés i Ariadna,
1es.
L’equip Cadet, format per Paula,
Foix, Txell, Jana, Alba, Eli i Mar, 1es.

En la modalitat de Grups 2a. Divisió
Cadet:
El grup format per Paula, Foix, Txell,
Jana, Alba, Eli, Mar, Clàudia, Arés i
Ariadna, 1es.
En la modalitat Exhibició Mans
Lliures, vàrem participar amb la Lia,
Clàudia, Ona i Gala.
L’equip tècnic del Club del nostre
municipi està molt content amb
els resultats obtinguts, i seguirà
treballant ben fort per a la Final
Territorial Catalunya Nord, que tindrà
lloc el proper 26 i 27 de març a Sant
Feliu de Guíxols.
Moltes gràcies per tot el suport!
Força Twirling Vilobí

L'ESCOLA QUE SOMIEM
L’escola és un dels espais del poble
on més persones conviuen al llarg de
la setmana. És un lloc de trobada i
participació activa, on els infants són
els protagonistes. Per tant, els cal un
entorn cuidat i acurat a la seva mida.
Davant aquesta necessitat, l’escola

es planteja el repte d’adequar el
pati i l’edifici en un entorn realment
educatiu, d'acord amb la pedagogia
actual i seguint el projecte educatiu
que s'està impulsant des de l'escola.
Ja des del curs 2016-17 es va fer
un projecte per al pati de l’escola,

col·laborant en una comissió mixta
famílies, AMPA i escola, que va
donar molts bons fruits: plantada
d’arbres i arbustos, creació de torretes i plantada d’aromàtiques, estructures de fusta per al joc, pintada
de murs i escales. Sense aquelles
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intervencions tindríem un pati molt
diferent. Des d’aquí volem agrair tots
aquells esforços que ens han permès
gaudir d’una escola més amable.
En aquest curs 2021-22, s’ha reprès
l’esperit d’aquell antic projecte
renovant-lo i ampliant-lo als espais interiors de l’escola. Amb la
motivació de fer de l’escola un
espai agradable i interessant per a
l’aprenentatge, s’ha creat una comissió mixta de famílies, AMPA i mestres
que es van trobant per repensar els
espais obsolets i donar-los una nova
mirada actual. D’aquesta comissió
n’hem dit L’ESCOLA QUE SOMIEM.
Fins el moment, s’ha reactivat l’hort
escolar: hi ha parades en crestall
amb tot tipus de verdures d’hivern.
S’ha pogut plantar l’Arbre del Ferran,
creant un racó que el recorda. També
cal agrair a l’Ajuntament l’adequació
del talús per fer-ne un espai transitable.
De cara al mes de març, s’estan
preparant dues jornades de participació obertes a totes les famílies de

l’escola, així com els convilatans de
Vilobí que vulguin apropar-se. Seran
el diumenge 13 i el dissabte 26 de
març al matí. Està previst fer un dinar
de germanor, sempre que la situació
sanitària ho permeti.
Actualment aquesta comissió disposa de molt pocs recursos econòmics
(només les aportacions de l'escola
i l’AMPA), per això us animem a
col·laborar-hi. Aquesta col·laboració
pot ser de dues maneres: per una
banda, venint les jornades indicades
a treballar en tasques de manteniment o creació de nous espais
educatius; per l’altra banda, aportant

materials que ens poden ser útils en
aquestes jornades. Els materials que
necessitem són cordes, ancoratges
per fixar-les al terra, canaleres per vehicular aigua, botes de vi velles, tela
butil que impermeabilitzi i la seva
cola, totxanes, ciment, fustes, bigues
de fusta, tubs de diferent diàmetre...
o qualsevol material que us sobri per
casa potser també ens pot servir! A
més, també s’agrairan aportacions
de plantes i arbres per enjardinar
el pati. Si teniu qualsevol d’aquests
materials i/o voleu venir a les jornades us agrairem que us poseu en
contacte amb nosaltres a somiem@
llebeig.cat.
Esperem que us hi engresqueu
i vingueu a donar-nos un cop
de mà; la vostra col·laboració és
imprescindible!

#GRUPS POLÍTICS
CUP - ALTERNATIVA
PER VILOBÍ
8 MARÇ: DIA INTERNACIONAL
DE LA DONA TREBALLADORA
Al març de l'any passat vam publicar el següent text. Ha passat un any
i continua tenint la mateixa vigència. Senyal que no hem fet la feina
que tocava. Ens hi posem? El 8 de març ha de ser tots els dies de l'any!
El 1975 les Nacions Unides van declarar el 8 de març com a DIA
INTERNACIONAL DE LA DONA, i ho van fer perquè és en aquest
dia, un 8 de març de 1857, en plena Revolució Industrial, quan s’esdevé
una de les primeres manifestacions de les dones per lluitar pels seus
drets.
Totes dues dates ens són molt llunyanes, però no ens queda tan lluny
la necessitat de mantenir la lluita pels sovint obviats drets de les dones.
Sembla que haguem avançat molt com a societat, però les evidències
ens retraten encara una societat masclista i patriarcal on

l’home gaudeix d’uns drets adquirits i es dona per fet que la dona
se’ls ha de guanyar. Això queda demostrat en el percentatge d’homes
polítics als ajuntaments, parlaments i senats, de les empreses (sobretot
multinacionals) o alts càrrecs empresarials. I per descomptat tenim una
bretxa salarial que infravalora les dones.
Volem que les nostres filles (i també els nostres fills, no per damunt
sinó en igualtat d’oportunitats) gaudeixin d’una vida plena, que puguin
escollir i arribar allà on es proposin sense discriminacions ni pals a les
rodes.
Volem que arribi el dia on ja no serà necessària la lluita pels drets de les
dones, ni a Vilobí ni a cap altre lloc del món.
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#ESPECIAL 8M

Dia Internacional de la Dona
DIMARTS 8 DE MARÇ DE
2022

18.00 h TARDA DE DONES.
TERTÚLIA amb dones de Vilobí
que ens parlaran de diferents
temàtiques i sobre com els ha
afectat la conciliació laboral i familiar
a cadascuna d’elles. Comptarem
amb la col·laboració d'Inés Caparrós,
Rosita Romeu, Carme Desembre,
Joana González, Irene Rodríguez
i Eva Parés. Al Local Jaume
Via. Seguidament, s’inaugurarà
l'exposició fotogràfica.
En acabar la tertúlia, Inauguració
de l’EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
“DONES D'AHIR, D'AVUI I
DEL DEMÀ”. A les 19.00 h
(aproximadament) a l’Espai
Sénior. Refrigeri per a totes les
assistents.
Totes les persones que visitin
l’exposició podran votar les 3
fotografies que més els agradin
i dipositar el vot en una urna. El
diumenge 13 de març, durant el
Concert Vermut, es realitzarà el
sorteig de les fotografies i les 3 més
votades seran premiades.

DISSABTE 12 DE MARÇ DE
2022
Torneig de voleibol femení a les 9.30 h.
Pista poliesportiva de Vilobí. En
acabar, el grup de Twirling de Vilobí
ens farà una demostració d’alguns
balls. El formulari d’inscripcions es
publicarà al web de www.vilobi.cat
uns dies abans.

DIUMENGE 13 DE MARÇ
DE 2022
A les 12.00 h a la plaça de la
Vila, CONCERT VERMUT LILA
a càrrec del grup musical Trifàsic.
(En cas de pluja es faria al Local
Jaume Via.)

DISSABTE 19 DE MARÇ DE
2022
A les 19.00 h, al Local Jaume Via,
representació teatral de l’obra
LA DEHESA DE LES PELLS,
a càrrec del grup Magret de
Vilafranca del Penedès.

LA MARTA I L’EVA. LA CHLOE I LA BET.
Al llarg de la vida coincidim amb moltes persones. A vegades, durant èpoques més
llargues, i d’altres, més curtes. Però que bonic és coincidir sigui quan sigui i duri el que
duri. Quan l’Eva va arribar al poble va coincidir amb la Marta al barri. En aquell
moment, vivien molt a prop. Més que ara. Van coincidir a l’escola, quan aquesta era
encara rural i tenia molt pocs alumnes, fet que diluïa i apropava la diferència d’edat
o de cursos acadèmics. Van coincidir a twirling; en incomptables entrenaments,
campionats; nervis, alegries i potser també en algun disgust. Aquest va ser l’espai on
la coincidència recurrent va agafar una altra forma, es va convertir en un vincle una
mica més estret, va esdevenir amistat. En deixar-ho, cadascuna va seguir el seu camí
i el temps va dilatar les coincidències. Fins avui, que la vida les ha tornat a col·locar
més a prop. A finals de desembre, la Marta va ser mare. La Chloe va ser l’última nena
empadronada al poble. A principis de gener, l’Eva va ser mare de la Bet. La primera
vilobinenca de l’any. En pocs dies de diferència van coincidir en un dels moments
més importants de les seves vides. I en la distància, la Marta i l’Eva s’han tornat a
trobar compartint la mateixa il·lusió, nervis i preocupacions com si del campionat
més important es tractés, però sense la pressió d’estar competint, ja que ningú ho
podrà fer millor que elles i, tot i que cadascuna a la seva manera, ja han guanyat
descobrint l’amor més incondicional del món. Estic segura que en el futur, la Chloe
i la Bet coincidiran com ho van fer les seves mares, amb més o menys intensitat,
compartint aficions o no, però el que està clar és que coincidiran al lloc on és més
fàcil i bonic coincidir, Vilobí. A vegades, només el temps ens pot donar la perspectiva
més autèntica del que significa viure, créixer i coincidir en un poble. Enhorabona,
famílies! Un plaer tornar a coincidir amb vosaltres!
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#PROPOSTES
BALLA AMB L'ABS
Dia 6 a les 19 h Orquestra LOREN
Dia 13 a les 19 h Orquestra ALMAS GEMELAS
Dia 20 a les 19 h Orquestra ALEA
Dia 27 a les 19 h Orquestra MEDITERRÀNIA

BIBLIOBÚS
Els dies 3, 17 i 31 de les 15.30 h a les 18 h a davant
l’ajuntament.

09/03. CAMINADA DE MARXA
NÒRDICA PER A LA GENT GRAN
Dimecres 9 de març de 2022, els municipis de
Mediona, Cerdanyola del Vallès i Corbera de Llobregat
ens vindran a visitar a Vilobí per fer la tercera de
les quatre caminades del cicle de Passejades. L’hora
de trobada serà les 9.30 h, quan rebrem la resta de
municipis i esmorzarem conjuntament, i al voltant
de les 10.00 h s’iniciarà la caminada amb punt de
sortida a la plaça de la Vila. Es realitzarà un recorregut
circular per tot l’entorn del Parc dels Talls d’uns
7,40 km aproximadament. L’última caminada del Cicle
de Passejades serà el dimecres 6 d’abril al municipi
de Cerdanyola del Vallès. Totes les persones que
vulguin assistir a les passejades només han de trucar a
l’ajuntament.

13/03. CURS DE
MACROFOTOGRAFIA A LA
NATURA
El proper diumenge
13 de març, coincidint
amb la florida de
les orquídies, es
farà un curs de
macrofotografia, a
càrrec de Raimon
Santacana. El taller
es dividirà en dues
parts, una primera teòrica i la segona, que serà
pràctica. El principal objectiu és donar a conèixer
alguns conceptes bàsics sobre l’ús de l’equip, tècniques
i accessoris per poder practicar la fotografia macro.
Està adreçat a tothom, persones que tinguin o no

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

nocions bàsiques i estiguin interessades en aquesta
disciplina de la fotografia de naturalesa. Pel que
fa a l’equipament, es recomana portar càmera de
fotos, objectiu macro o amb una distància mínima
d'enfocament curta. El curs, de les 9 a les 14 h, tindrà
un cost de 20 € per a les persones empadronades i de
30 € per a les no empadronades. Si en tens dubtes, pots
trucar a les oficines municipals.

31/03. XERRADA SOBRE COM
ACOMPANYAR LA GELOSIA
A les 18.00 h. Format online.
Sovint als pares i mares ens costa acompanyar la
gelosia del nostres fills/es. Ens sembla que no haurien
d’estar gelosos, que alguna cosa no estem fent prou
bé o que no n’hi ha per tant. Els assistents a aquesta
xerrada marxaran amb un sac ple d’estratègies per
minimitzar la gelosia entre germans, amb idees de com
aplicar aquestes estratègies en el dia a dia i amb una
bona caixa d’eines per no perdre els nervis.
Xerrada adreçada a pares i mares amb mes d’un fill/a,
famílies que preparen l’arribada d’un germanet/a, o
aquells els fills dels quals comparteixen moltes estones
de joc amb cosins, amics o altres infants. També per
a educadores amb ganes de tenir més eines a l’hora
d’acompanyar les criatures que tenen al seu càrrec,
avis i àvies que cuiden més d’un net/a de manera
simultània, etc.

01/04.
SORTIDA
AL TEATRE
FINAL DE LA
PARTIDA
Vilobí prepara una
sortida al teatre pel
proper dia 1 d’abril a
les 20 h. La proposta
d’aquesta vegada és per
anar a veure Final de
partida. Les places són
limitades, així que si
vols inscriure’t, truca a
l’ajuntament abans del
10 de març!

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

