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#EDITORIAL
Vist en perspectiva, un any passa volant. Em sembla que 
era ahir quan ens acomiadàvem d’un 2021 encara estrany 
i marcat per la por i l’amenaça de la Covid-19. No obstant 
això, si em paro a pensar bé, han passat moltes coses, i 
m’adono que entre tots i totes hem superat molts reptes i 
hem aconseguit recuperar la normalitat. Tancar un any, però, 
implica veure’l en la seva globalitat, sense la boira i la pressa 
que a vegades inunda el nostre dia a dia. I quan ho faig, 
més enllà de la feina feta, que amb honestedat penso que és 
molta, entenc per què ho fem. 

Vilobí és casa. És el poble que em va acollir amb les mans 
ben obertes quan vaig arribar disposat a assentar les arrels 
de les meva família. A Vilobí li dec tot el meu agraïment, 
no només per tot el que m’ha permès entendre i aprendre 
des que hi visc, sinó també per les persones que he tingut 
la sort de conèixer i l’oportunitat que aquestes m’han donat 
de poder involucrar-m’hi per seguir fent-lo un lloc amable 
on viure. Trobar el sentit en allò que fas és importantíssim 

i a vegades, cal parar per reflexionar-hi. Les festes de Nadal 
i el compte enrere per al nou any ens brinden precisament 
aquest espai per pensar-hi. Així doncs, més enllà de desitjar-
vos el millor per a aquestes festes i el 2023, que també, 
vull transmetre-us el meu sentiment d’agraïment profund. 
Podem compartir visions i opinions diferents sobre el poble 
on vivim, però estic plenament convençut que aquesta 
diferència i diàleg ens fa millors a tots i totes, així que 
també us vull donar les gràcies en aquest sentit. Gràcies 
per participar en tot allò que és del poble, per ser-hi i per 
donar-me la vostra opinió al llarg d’aquest any. Gràcies, en 
definitiva, per compartir la il·lusió de fer de Vilobí un poble 
millor! 

En nom de tot el consistori i de les treballadores i 
treballadors de l’Ajuntament, bon Nadal i millor any 2023!

Francesc Xavier Edo 
Alcalde

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 tindrà 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. La creació i el 
desenvolupament del projecte del Centre d’Interpretació del Parc 
dels Talls és un dels reptes més importants amb els quals aquesta 
persona treballarà pròximament. 

#DESTACAT

PENEDÈS EN FAMÍLIA
Des de Penedès Turisme s’està impulsant un projecte per a la promoció turística del territori adreçat al públic familiar. Vilobí, i 
concretament el Parc dels Talls, ha estat un dels recursos turístics de la comarca seleccionats per participar en aquesta primera fase del 
projecte. Penedès en Família consistirà en una web i app que funcionarà per mitjà de codis QR i que té com a objectiu que els infants 
interactuïn amb l’entorn i aprenguin la informació més rellevant de cada recurs, d’una manera divertida. Es preveu que aquest projecte 
estigui actiu la primavera del 2023.
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10 ANYS DEL DUATLÓ DEL PARC 
DELS TALLS
Amb la prova d’enguany, el Duatló del Parc dels Talls ha 
arribat a la seva desena edició. Aquest esdeveniment esportiu 
ha aconseguit consolidar-se i fer-se un lloc en el calendari 
d’activitats del poble. Des de l’Ajuntament de Vilobí s’agraeix 
a totes les persones impulsores del Duatló del Parc dels Talls 
la seva implicació, així com també a les que hi col·laboren any 
rere any fent possible que la jornada sigui un èxit en termes 
organitzatius. Des d’aquest espai, la més sincera enhorabona! 

NOU CICLE DE PASSEJADES PER 
LA GENT GRAN

Aquest desembre comença un nou cicle de passejades de la gent 
gran, promogut per la Diputació de Barcelona i organitzat per 
l’Ajuntament de Vilobí. El projecte aplega un total de quatre 
sortides anuals amb quatre municipis, un dels quals és Vilobí, 
i pretén fomentar l’esport entre les persones grans alhora 
que es descobreix l’entorn i els paratges que ens ofereixen 
cadascun dels municipis participants. Enguany compartirem 
les caminades amb Santa Maria de Palautordera, el 14 de 
desembre de 2022, Vallromanes el dia 9 de febrer de 2023, Prats 
de Lluçanès el 16 de març de 2023, i la darrera, que es farà a 
Vilobí del Penedès el 13 d’abril del 2023. Les caminades s’inicien 
amb un esmorzar, per agafar forces, i en finalitzar la passejada, 
es fa un dinar de carmanyola conjuntament amb tots i totes les 
participants i un ball de tarda. Les passejades són gratuïtes, i les 
persones participants han de portar esmorzar i dinar.

AJUTS D'HABITATGE 
PER A GENT GRAN, AMB 
DISCAPACITAT I EN SITUACIÓ 
DE DEPENDÈNCIA

S’informa que s’ha publicat la convocatòria per ajuts a 
l’habitatge per a persones grans, amb discapacitat o en situació 
de dependència. El període per presentar les sol·licituds serà 
del 29 de novembre de 2022 a 31 de gener de 2023. 

Aquests ajuts van adreçats als col·lectius indicats i només es 
poden tramitar telemàticament. En aquest sentit i atès que 
algunes persones d'aquests col·lectius poden tenir dificultats 
per a la tramitació online, el Servei Comarcal d'Habitatge està 
a disposició de les persones que ho necessitin per rebre suport 
per la tramitació.Per rebre aquest suport cal trucar al 93 890 
00 00. Cal destacar que les obres objecte de les sol·licituds de 
subvenció s'han d'haver iniciat amb posterioritat a l'1 de febrer 
de 2020 (ja fetes) i han d’haver finalitzat amb anterioritat al 31 de 
març de 2023, inclòs (obres pendents de fer).

Finalment cal tenir en compte que per a les obres que es facin 
en cuines i banys, per millorar-hi l'accessibilitat, només caldrà 
presentar pressupostos i/o factures.
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#MAGRADAVILOBI
EXCURSIÓ A LA FAGEDA

El passat 16 de novembre de 2022 un grup de 35 
persones de Vilobí van fer una sortida cultural a la zona 
volcànica de la Garrotxa. El punt de partida va ser al 
càmping Lava, des d’on van agafar un trenet que els 
va portar fins al peu del volcà Croscat i el guia els va 
fer una explicació durant tot el recorregut. En acabar 
la visita, que va durar aproximadament una hora, van 
dinar al restaurant mateix del càmping i en acabar, es 
van dirigir cap al bosc de la Fageda, on aquells que ho 
van voler van poder fer una excursió i endinsar-se per 
un dels boscs de faigs més excepcionals de Catalunya, 
el de la Fageda d’en Jordà.

ACTES AMB MOTIU DEL 25N

El 25 de novembre és el Dia 
Internacional per a l’Eliminació 
de la Violència contra les dones. 
Per commemorar aquesta data, i 
conscienciar la població d’aquesta 
xacra social, des de la Regidoria 
de Dones de l’Ajuntament de 
Vilobí s’han organitzat un seguit 
d’activitats que es van iniciar el 
mateix dia 25 de novembre amb 
l’acte institucional on es va fer la 
lectura del manifest i una lectura 
de textos sobre violència de gènere 
que van llegir participants del Club 

de Lectura de Vilobí. També es va 
estendre un mural artístic que van 
pintar les participants de l’Activa’t 
i es van encendre les espelmes. El 
dissabte 26 de novembre a les 8 del 
vespre va tenir lloc el concert de 
l’Elena Gadel, que amb la seva veu 
única i la seva sensibilitat i posada en 
escena ens va oferir, conjuntament 
amb el polifacètic músic Carlos 
Montfort, un repàs extens de la seva 
trajectòria discogràfica, juntament 
amb cançons que han viatjat i 
inspirat la cantant durant tota la 
seva carrera. En acabar el concert va 
tenir lloc el sopar contra la violència 

de gènere, que enguany s’ha pogut 
tornar a recuperar, amb un gran èxit 
de persones assistents.

El cap de setmana del 3 i 4 de 
desembre van continuar els actes 
contra la violència de gènere amb 
unes jornades de conscienciació en 
relació amb la violència de gènere 
adreçades als joves de Vilobí, les 
Cabanyes i Avinyonet del Penedès. 
Es van dur a terme un seguit 
d’activitats lúdiques i culturals amb 
l’objectiu de dialogar, conscienciar 
i reflexionar amb el col·lectiu jove 
sobre aquesta temàtica.

CINEMA FAMILIAR 

El mes de novembre va iniciar-se, com a prova pilot, l’activitat de cinema adreçada, de moment, a les famílies del 
municipi. La proposta va tenir molt bona acollida, pel que des de la Regidoria de Cultura ja està treballant en la 
programació de sessions de cinema de manera periòdica. 
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ESCOLA LLEBEIG
CROS ESCOLAR

El diumenge dia 13 de novembre va tenir lloc el cros escolar 
organitzat per l’escola Llebeig, l’AMPA, l’Ajuntament i el 
Consell Esportiu.
Va ser un matí esplèndid en què famílies i infants van gau-
dir molt i el bon temps va acompanyar la jornada. A més, 
l’alumnat de la classe de sisè va preparar una parada on 
venien entrepans, cafè… i així treure uns calerons per al seu 

viatge de final de curs. El cros va ser possible gràcies a la gran 
col·laboració dels organitzadors, però també de les famílies 
de l’escola i els joves del poble. Va ser un matí on hi havia 
molt moviment a Vilobí. Des de l’escola tenim molt clar que 
és important oferir oportunitats per tal que les famílies es 
trobin tant dins com fora del centre i fomentar la participació 
de tota la comunitat educativa en activitats del nostre entorn 
més proper. És per aquest motiu que al llarg del curs escolar 
planifiquem moments diversos de trobades i així donem 
resposta a diferents necessitats (trobades esportives, conta-
contes, millores d’escola, festa de final de curs…).

#L’AULA

LLAR D'INFANTS 
ELS OCELLETS 
CONTES, ÀLBUMS I   
LLIBRES D'IMATGES
Si feu un tomb per la nostra escola tro-
bareu contes per tot arreu.
Per nosaltres els contes són un recurs 
pedagògic molt important i creiem que 
els infants s’han d’envoltar d’aquest des 
de ben petits, ja que així aprenen com 
els han de tocar, mirar, obrir, manipu-
lar, cuidar... A cada aula disposem d’un 
racó amb diferents contes. Ens agrada 
seure-hi amb els infants per explicar-
los, comentar-los, passar les pàgines... 
Aquest moment esdevé un espai ideal 
per reforçar el vincle entre l’infant i 
l’educadora. Tots els contes que oferim 
al racó els hem explicat abans i si no, els 
anem explicant de mica en mica, perquè 
els coneguin i tinguin un bon exemple 
de com s’expliquen. De mica en mica 

seran ells i elles qui els explicaran, els 
miraran i buscaran allò que hem expli-
cat... i el més important: els compartiran 
amb els altres infants.
Si algun llibre es trenca procurem 
arreglar-los davant d’ells/es, per tal de 
donar valor a la cura d’aquests. Quan 
oferim un racó nou a l’aula quasi sempre 
va acompanyat de contes relacionats 
amb la temàtica. Creiem que l’atenció 
s’educa i la relació amb els llibres també; 
per tant, hi ha d’haver un contacte di-
recte i constant.
Al llarg del dia tenim diversos mo-
ments on expliquem contes, com abans 
d’anar a dinar o abans d’anar a dormir, 
qualsevol estoneta que podem o, per 
descomptat, quan ens ho demanen!
Un dia a la setmana dediquem l’activitat 
principal a explicar un conte, aquest 
moment per a nosaltres ha de ser emo-
cionant, ple de sorpreses. El presentem 
amb una caixa i un titella, creiem que 
la posada en escena és molt important. 
El conte que presentem l’expliquem 

diverses setmanes seguides i en l’última 
sessió muntem un raconet amb totes les 
coses que han acompanyat aquest conte. 
Els contes permeten a l’infant satisfer la 
seva curiositat, accedir a coneixements 
d’una manera senzilla i atractiva. Entre 
altres coses pot explorar, investigar, 
mirar, jugar, cantar, explicar, reproduir 
les explicacions de l’adult, compartir-
lo amb els companys /es...compartir-lo 
amb els companys /es...
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#GRUPS POLÍTICS

Darrer mes de l’any. Moment per fer balanç i prendre 
nous compromisos i resolucions de cara a l’any que estem 
a punt d’encetar. Des de la CUP de Vilobí continuarem 
treballant dur perquè el 2023 porti un canvi d’aires a 
l’Ajuntament. Que la nostra frustració i tristesa, en veure 
que el govern de Viure Vilobí - PSC només es preocupa 
de si mateix, ens doni la força per continuar treballant per 
aconseguir un Ajuntament solidari, participatiu i obert a 
tot el veïnat de Vilobí, on totes les veus hi siguin escoltades 
i tingudes en compte.

Perquè la manca d’organització no faci que es continuïn 
convocant plens extraordinaris (amb el sobrecost que 
això comporta) una setmana abans del ple ordinari per 
aprovar, in extremis, l’increment d’unes taxes que estaven 
congelades des de feia anys (aigua i residus). Perquè la 
majoria absoluta a la governança no s’utilitzi per aprovar, 
amb tota l’oposició en contra, actes de plens anteriors 
sense l’apartat de “precs i preguntes”. Apartat on queden 
reflectides totes les preguntes que l’oposició fa al govern (i 
que de vegades responen i de vegades no). Perquè la par-
tida de participació ciutadana s’executi (cosa que tampoc 

ha passat aquest any) i no sigui només per quedar bé de 
cara a la galeria. Perquè s’aprovin els pressupostos dins 
de termini, durant l’any anterior i no a la meitat de l’any 
en curs. Perquè hi hagi un canvi en el sentit democràtic 
del govern. Perquè es doni importància també a tot el que 
no és Viure Vilobí - PSC i els seus interessos. Perquè hi 
hagi un veritable respecte cap a l’altra gent. Perquè hi hagi 
vertadera transparència. Perquè Vilobí som tots, visquem 
on visquem, ens diguem com ens diguem i pensem el que 
pensem. Tots comptem.

Per tot això us desitgem un bon Nadal, unes bones festes i 
un canvi d’aires a l’Ajuntament de Vilobí. 

Voteu-nos!

CUP - ALTERNATIVA PER VILOBÍ
Segueixen igual!



#PROPOSTES 
DE NADAL
ESPECTACLES DE NADAL A 
L’ESCOLA LLEBEIG I A L’ESCOLA 
BRESSOL
19/12. Espectacle “Explica’m un Nadal”
Aquest mes de desembre omplim els nostres centres 
educatius amb espectacles nadalencs. El 19 de desembre a 
les 5 de la tarda, al gimnàs de l’escola, el narrador de contes 
Moi Aznar ens vindrà a oferir el conte “Explica’m un Nadal”. 
21/12. Espectacle “Estrelletes de Nadal”
El dimecres 21 de desembre a l’escola bressol la companyia 
de teatre infantil i familiar Fes-t’ho com vulguis ens vindran 
a oferir l’espectacle “Estrelletes de Nadal” per a tots els nens 
i nenes de la llar. 

NADAL A L’ESPAI SÈNIOR, PER A 
GRANS I PETITS!

A l’Espai Sènior també es celebrarà el Nadal amb un conjunt 
d’activitats adreçades a avis, àvies, fills, filles, nets i netes i a 
tothom que hi vulgui participar. S’iniciaran el dilluns 19 de 
desembre a les 5 de la tarda, amb un taller de manualitats 
familiar. Farem el “gnom” de la sort a l’Espai Sènior, on ens 
trobarem amb els nostres avis, àvies, nets i netes o qui vulgui 
compartir aquest taller i gaudir d’aquesta manualitat nadalenca 
per penjar a l’arbre de Nadal.  El dimarts 20 de desembre 
els alumnes del grup de mitjans de l’escola Llebeig ens 
acompanyaran i llegiran els poemes de Nadal que han fet per 
celebrar aquestes festes. Els avis i àvies de l’Espai Sènior també 
intercanviaran el seu poema. L’activitat es farà al Local Jaume 
Via a les 15.15 h i en acabar, hi haurà un berenar per a tothom. 
El dimecres 21 de desembre es celebrarà el tradicional Bingo 
de Nadal a les 5 de la tarda a l’Espai Sènior per a tothom que 
hivulgui participar. En acabar hi haurà coca amb xocolata per a 
totes les persones participants.

15/12. TALLER DE MANUALITATS
Es farà un centre decoratiu de taula per les festes de Nadal, 
a càrrec de Quitiquilma. Serà a l’Aula de Cultura el dijous 15 
de desembre a les 6 de la tarda. Preu: 15 €/persona. 

18/12. JORNADA D'ORNITOLOGIA
Jornada d'ornitologia oberta al públic. T'esperem de les 9 a les 12 h 
al Pèlag Gran del Parc dels Talls. 

29/12. RECOLLIDA DE CARTES
Dijous 29 de desembre a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila, 
espectacle-animació nadalenca amb motiu de l’arribada del patge 
reial, que recollirà les cartes de tots els nens i nenes.  En acabar hi 
haurà xocolata desfeta amb coca per a tot el públic assistent.

05/01. CAVALCADA DE REIS
El proper 5 de gener a les 17.30 h al Pèlag Sec donarem la 
benvinguda als Reis Mags d’Orient. Seguidament, s’iniciarà̀ 
la Cavalcada de Reis pels carrers del poble. En cas de pluja 
l’acte es farà̀ al Centre Cívic. 

*Recollida de regals el mateix 05/01 de les 9 h a les 13 h al Centre 
Cívic. Accés per la porta del darrere. Cal indicar nom i adreça.

BALLA LES FESTES! 
11/12  a les 19.30 h  Orquestra SOL DE NIT
18/11  a les 19.30 h  Orquestra PEP I Mª JOSÉ&MUSICS
26/11 a les 19.30 h  Orquestra DOLCE VITA

NADAL A L'ATENEU DE VILOBÍ
La Performance de Nadal’22 de l’EVA354 
Dijous, dia 22 de desembre, a les 6 de la tarda, a la VILOTECA, 
al barri de Bellver (Vilobí del Penedès) esbrinarem què hi 
ha darrere de les sigles EVA354? És ben clar que EVA ve del 
Festival EVA, certamen a partir del qual neix aquest projecte 
de voluntariat per fomentar la lectura en veu alta i el territori, 
però… què volen dir els números 354? Com que ens ho han 
preguntat tantes vegades i probablement mai no ho hem 
explicat del tot bé, hem decidit desvelar la raó d’aquest número 
que als de l’EVA354 ens és –naturalment– tan familiar.

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 



Estimats Reis Mags, 


