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#DESTACAT
L'ESCOLA LLEBEIG INICIA 
EL CURS 2022 -2023 AMB 
NORMALITAT
Aquest curs escolar ha tornat la normalitat després de dos 
cursos guiats pel Pla d'organització que ha buscat garantir els 
mínims riscos assumibles en matèria de salut i protecció, a 
causa de la pandèmia per Covid-19.

El  Llebeig ha donat la benvinguda a l’alumnat i a les famílies 
el dilluns dia 5 amb moltes ganes d’iniciar aquest curs. Les 
docents treballen amb molta il·lusió i ganes per tal de mantenir 
i millorar la tasca educativa i acompanyar els infants en el seu 
creixement.

Enguany s’ha mantingut el nombre de docents i s’han 
incorporat 13 alumnes a I3 i 6 infants a diferents grups de 
primària. Donem la benvinguda a totes les famílies noves! 

TORNADA A L'ESCOLA BRESSOL

Després de l’estiu, de la platja, la piscina, el sol, gaudir de la 
família, toca iniciar l’aventura de l’escola bressol.
Ens retrobarem amb els companys,companyes, amb les 
educadores i segur que farem nous amics i amigues.

Per alguns de vosaltres serà el primer contacte amb aquest 
món ,que s’obre davant vostre, l’escola (un lloc nou, un espai 
desconegut, unes educadores , uns companys...) Preparem 
l’escola perquè sigui un lloc acollidor, agradable on pugueu fer 
un bon vincle. 

Quina sort que tenim poder comptar amb 12 infants nous! 
Esperem que sigui un curs ple de nous descobriments , 
aventures , sabers...

Què us podem dir als 16 infants que continueu l’aventura 
amb nosaltres, us hem preparat uns espais plens de petits 
racons de joc , on podreu tocar, manipular, construir, destruir , 
compartir.... i sobretot aprendre tots/es junts/es.

Les  cinc educadores vam acabar el curs amb una maleta plena 
de nous recursos, activitats , experiències per oferir-vos- les a 
tots vosaltres! 

Tenim un curs per endavant per poder gaudir de tot allò que 
fem a l’escola!

Serem 28 famílies amb qui compartirem aquesta gran aventura 
d’educar als  més petits/es de la casa, on de mica en mica ens 
anirem coneixent i familiaritzar-nos amb tot allò que ens 
envolta ( company/es , educadores , família , espais , temps i 
rutines). Gràcies per la confiança que ens doneu!

Les Educadores
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LA PLAÇA I LA FONT TORNEN A TENIR 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS

Òscar Montserrat, com a president, Irene Rodríguez, com 
a vicepresidenta i secretària, i Daniel Díaz, com a tresorer, 
encapçalen la junta de la nova Associació de Veïns de 
la Plaça i la Font que s’acaba de formar a Vilobí amb la 
intenció de recuperar la Festa del Most, així com algunes 
activitats que ja s’havien celebrat i que, amb el temps es 
van anar perdent. Els acompanyen a la junta Cati Morell, 
Arantxa de Cara, Josep Masó i María José Metón.

El passat mes de juliol, l’entitat va aprofitar la inauguració 
de la botiga El Taller, ubicada al local de l’antic forn de 
Vilobí, per organitzar un sopar de presentació, al qual van 
assistir unes 350 persones. Al sopar s’hi van sortejar tres 
lots de productes, gentilesa d’El Taller i va acabar amb 
música del DJ Delapierre.

Ara l’objectiu més immediat de la nova junta és 
l’organització de la Festa del Most, el pròxim mes 
d’octubre, a la qual conviden tot el poble. Un cop assolit 
aquest primer pas, la junta començarà a treballar per 
organitzar un programa anual d’actes i activitats per 
promoure l’activitat social i cultural dels barris de la Plaça 
i la Font. Precisament, una de les fites que s’ha marcat la 
junta és incorporar el barri de la Font a l’agenda lúdica i 
festiva del poble.

#MAGRADAVILOBI

86 ABONAMENTS DE PISCINA DURANT LA 
TEMPORADA  

A finals d'agost va finalitzar la temporada de piscina 2022. 
Des de l’Ajuntament se’n fa una valoració positiva del 
funcionament. S’han realitzat un total de 86 abonaments, 
una trentena més respecte la temporada anterior. També 
s’ha consolidat l'espai de bar, que s’ha convertit en un nou 
lloc d’encontre social per als vilobinencs durant l’estiu.

Des d’aquest espai es vol fer una menció especial al 
personal de la brigada municipal que ha vetllat en tot 
moment pel manteniment òptim de les instal·lacions, 
socorristes i personal de la piscina, així com també a totes 
les persones usuàries que han respectat la normativa. 

LA BRIGADA ACTUA RÀPIDAMENT PER 
APAIVAGAR LES DESTROSSES CAUSADES PER 
L'ESCLAFIT DEL DIA 31 D'AGOST

El migdia del 31 d'agost ens va sorprendre a tots amb 
un fort temporal de vent i pluja que va durar poca estona 
però que va causar molts danys. La brigada municipal 
va actuar ràpidament per apaivagar les destrosses que 
l'esclafit va ocasionar. Es van arreglar camins i retitar 
arbres i branques del mig. 
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TENÍEM MOLTES GANES DE FESTA I S'HA NOTAT!

La Festa Major d’enguany ha estat un èxit de participació en tots els actes organitzats. Els membres de la Comissió 
de Festes fem una valoració molt positiva de la Festa Major 2022, vam començar amb una gran resposta dels veïns 
durant la capta, un sopar popular que va comptar amb 335 persones inscrites, alta participació als torneigs de 
futbolí i tenis taula, inscripcions exhaurides al Tast de vins i una botifarrada on es van servir 600 racions. 

Des de la Comissió de Festes volem donar les gràcies a totes les persones que han fet possible celebrar la Festa 
Major d’ enguany, els col·laboradors, les entitats, els grups de balls populars, i a totes les persones que han 
assistit i gaudit dels actes amb responsabilitat. 

Moltes gràcies Vilobí!!!

La Comissió de Festes

FESTA MAJOR!
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GANES DE FESTA!
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Bona tarda! Senyor alcalde, regidores i 
regidors, vilobinenques i vilobinencs i gent 
de fora vila. Vull agrair a la Comissió de festes  
haver pensat en mi per ser la pregonera de la 
Festa major d’enguany, un càrrec efímer, però 
que durarà sempre en el meu record.

Començaré fent una declaració d’intencions 
i és que M’AGRADA VILOBÍ I M’AGRADA 
LA SEVA GENT!

Vaig arribar fa gairebé 22 anys per fer-me 
càrrec de la secretaria de l’ajuntament. Era 
una tarda del mes d’octubre i vaig quedar 
amb en Joan Esteve al Local. De dins la cuina 
va sortir la Nati, la primera persona del poble 
que vaig conèixer, una gran persona i una gran 
treballadora. Al cap de res, va arribar en Joan 
Esteve i vam anar cap a l’ajuntament. Després 
d’una entrevista amb els regidors de l’equip 
de govern, vaig decidir que acceptava la seva 
proposta i la tarda del dilluns 1 de novembre 
de l’any 2000 vaig començar a treballar i aquí 
he seguit fins fa quatre dies, que m’he jubilat.

He de dir que des del primer moment m’he 
sentit estimada personalment i valorada 
professionalment. Com que una de les 
primeres coses que em va tocar fer va ser 
les expropiacions per a la urbanització del 
barri de les Guixeres, això em va permetre 
conèixer personalment moltes veïnes i veïns 
de Vilobí, aprendre els seus noms, saber de 
les seves famílies. I així amb la resta de barris, 
doncs tothom una hora o altra passa per 
l’ajuntament.

Algunes coses realment em van xocar al 
principi. Aquí no hi havia bars! Jo venia de 
treballar en un poble semblant a Vilobí on 
n’hi havia cinc! Aquí només un i a sobre era de 
l’ajuntament!

Una altra cosa que sempre m’ha intrigat és 
que viviu molt dispersos, però tothom sap què 
passa i manteniu les relacions entre vosaltres 
molt vives, i aquesta és només una de les 
moltes coses que m’agraden.

M’agrada el paisatge. Durant aquests 22 anys, 
no se m’ha fet gens feixuc cobrir la distància 
que separa Igualada, la ciutat on visc, de 
Vilobí. He tingut el privilegi de veure com 
passen les estacions de l’any contemplant les 
vinyes, uns dies plenes de raïms i fulles, altres 

només de fulles verdes i altres només amb 
els ceps ben arrelats a la terra. Algun cop se 
m’han creuet les mares senglars amb els seus 
petits i m’han donat un ensurt, i d’altres m’han 
saludat les guineus o algun talp. 

M’agrada perquè Vilobí són molts i és un. Els 
barris de Bellver i la Plaça, amb una estructura 
que s’ajusta a allò que la gent entenem per un 
poble. Amb una plaça que ho vertebra tot, la 
de la Cooperativa en el cas de Bellver i la plaça 
Major, en el cas de la Plaça. El barri de la Font, 
amb les seves masies envoltades de terres. El 
de les Guixeres, on es diferencien les de Baix 
i les de Dalt. Amb masies a la part de Baix i 
cases de nova construcció a la part de Dalt, 
amb alguna masia centenària tocant als Pèlags. 
Els Pèlags, que un dia van donar feina a tantes 
famílies del poble i que avui són un bé natural 
que constitueix un tret diferencial de Vilobí.
M’agrada també la capacitat que teniu per 
integrar les persones nouvingudes. En els 
darrers anys s’han construït moltes cases noves 
i gent d’arreu ha vingut a viure a Vilobí i de 
seguida els feu sentir un més del poble. 

Em va agradar des d’un bon començament 
el fet que haguessin tantes entitats, des de les 
associacions de veïns i veïnes dels barris, fins 
les esportives o les culturals. Recordo amb 
especial carinyo quan hi havia la Societat, els 
balls que organitzava, sobretot el Ball socis 
que encara es conserva per a la Festa Major. 
Quan la Societat va plegar, els de l’ABS, amb 
en Vicens Vallès al capdavant van seguir 
organitzant ball cada diumenge i fins avui amb 
el Sisco Forcada i la junta que l’acompanya. 
També recordo l’associació d’avis, amb el 
Piles, i després amb el Josep de Cal Mas Cacau 
i darrerament amb la Mercè de Cal Gort. I 
el Twirling, que em va xocar en un primer 
començament, doncs no n’havia sentit a parlar 
mai. Els Diables, la Cooperativa, associacions 
com els grups de teatre i el grup de dones que 
malauradament van desaparèixer. I més cap 
aquí el grup de joves, el de carnestoltes, ...

I les vostres festes de barri, que semblen una 
festa major en petit i en les que tothom s’hi 
aboca.

I de la Festa Major, què us puc dir? Sobretot 
que no falti la Selvatana! Això sí que em va 
quedar clar. En tots aquests anys em sembla 
recordar que només en una sola Festa Major 



es va contractar una altra orquestra. Recordo alguns dels 
actes que s’han programat al llarg d’aquests anys, que no 
faltessin els play-backs, i durant uns anys la baixada de 
paves, i els Diables amb en Magnafoc al davant, i el sopar 
i la nit jove. Darrerament la cercavila, amb els cercolets, 
els pastorets, les panderetes, les gitanes.

La Festa Major és cultura, és lloc de trobada, d’alegria, 
és compartir. Ens fa sentir que participem d’una forma 
global en el nostre entorn col·lectiu, per això el meu 
agraïment d’avui i de sempre. Durant aquests anys 
m’heu fet sentir una vilobinenca més i avui d’una 
manera molt especial.

No voldria deixar passar aquesta ocasió que em brinda el 
pregó sense esmentar les meves companyes i companys 
al llarg d’aquests 22 anys. 

Quan vaig venir a treballar a Vilobí, a l’ajuntament hi 
havia la Juanita, la Nuri, el Salvador Garreta que era el 
dinamitzador sociocultural, una cosa molt moderna 
que no existia pràcticament en cap ajuntament, i la 
brigada. La brigada eren el Meliton i el Jordi, ells dos 
igual repartien papers que arreglaven els camins amb el 
tractor. Més tard van venir en Marc i en Toni, dos nois 
joves que van entrar a treballar amb un pla d’ocupació, 
avui tots dos són pares de família, i més tard l’Abde 
que va substituir en Meliton quan aquest es va jubilar. 
Després va venir el Josep de Cal Gendre, que feia 
d’agutzil, i avui tenim en Jose. La neteja era cosa de la 
Remei i la Rosa, no sé com podien arribar a tot! Quan 
elles van plegar van anar arribant la Pura, que es va 
jubilar, i després la Susanna, la Sílvia, la Marilé, l’Eva, la 
Montse, l’Anna Maria, la Conce que va plegar.

En un altra cosa que Vilobí va ser pioner va ser en el 
servei d’atenció domiciliària, pocs municipis tan petits 
donaven aquest servei, avui hi tenim la Rosario. També 
es donava un cop de mà al casal d’avis contractant 
dinamitzadores, avui és un servei que ha assumit 
l’ajuntament i que dinamitza l’Encarni Montero.

Sota l’ajuntament hi havia el consultori, amb l’Àngels, 
la Pilar i la Rosa. I a la llar hi havia la Joana, l’Anna i la 
Irene. Més tard s’hi va incorporar la Mònica. La Joana i 
la Irene es van jubilar i avui hi ha educadores joves que 
han heretat la vocació d’aquelles altres.

L’Àngels i la Rosa també es van jubilar, i al seu lloc van 
venir l’Anna i l’Encarni. 

A les oficines, aquests darrers anys hem estat la Gemma, 
la Maria, la Sílvia i l’Encarni del consultori, que ens ve a 
donar un cop de mà. Si les hagués hagut de triar, segur 
que no ho hagués fet tan bé. Som un bon i gran equip, 

on no arriba una, arriba l’altra. He passat moltes hores 
amb elles, hem rigut i hem plorat juntes, ens hem fet 
companyia, ho hem celebrat tot, que a això ningú no 
ens guanya. Els dimecres s’hi afegeixen la Laura i l’Eva, 
l’equip de serveis socials. De vegades també ve el Lluís, i 
darrerament s’ha incorporat el nostre guàrdia, en Dani.

Sense oblidar les tardes dels dilluns, que venen els 
tècnics. Ara hi ha el Jordi, el Toni i en Javier. Les tardes 
dels dilluns aprofitem per celebrar els aniversaris i sants 
que toquen.

Persones que treballen en altres ajuntaments dels 
voltants ens diuen que envegen el caliu humà que hi ha 
en el nostre. 

No voldria deixar passar aquesta ocasió sense demanar 
un reconeixement per als càrrecs electes dels municipis 
petits. N’he conegut uns quants, i puc dir-vos que són 
gent honesta i treballadora, que treu hores del seu temps 
de lleure i d’estar amb la seva família per servir durant 
un temps al seu poble. Durant aquests anys han passat 
diferents consistoris per l’ajuntament de Vilobí i amb 
tots, govern i oposició, he tingut un tracte cordial i de 
col·laboració.

I des d’un punt de vista més personal, agrair l’estimació 
i el suport de la Gemma, la Maria, la Sílvia, l’Encarni i 
en Francesc, el nostre alcalde, durant un episodi de salut 
que va afectar la meva família. No sé si jo hauré estat a la 
seva alçada.

No vull acabar amb llàgrimes als ulls, perquè  nosaltres 
també hem rigut molt, moltíssim. Hem celebrat 
aniversaris, hem celebrat Nadals amb els regidors i 
regidores en els que hem cantat karaoke, hem jugat al 
bingo, ens hem disfressat, hem fet cagar el Tió, hem 
ballat fins no poder més. 

Per acabar-ho de rematar, últimament ens va donar 
per presentar-nos als concursos d’Instagram i ens hem 
disfressat i els hem guanyat tots!!!!

Com us deia al principi, m’estimo el poble i m’estimo 
la seva gent. Agraeixo la vostra estimació, la vostra 
comprensió si alguna vegada no he pogut ajudar-vos a 
resoldre algun problema. Agraeixo la vostra simpatia i 
humanitat. Creieu-me si us dic que sempre us portaré en 
el meu cor.

VISCA VILOBÍ! VISCA LA FESTA MAJOR!

Maria del Carme Piñas Delgado.
Ex-secretària-interventora de l’ajuntament
de Vilobí del Penedès.-
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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 

INICI DE LES ACTIVITATS DE 
L'AULA DE CULTURA
El proper 19 de setembre començaran les classes de 
l'aula de cultura. Les activitats que s'ofereixen són: 
pilates, ioga, català, italià, anglès, manualitats, teatre i 
club de lectura.  Si te n'interessa alguna, no dubtis en 
trucar a l'Ajuntament per demanar més informació! Fer 
poble també és participar les activitats que s'hi fan!

INICI DE LES ACTIVITATS DE 
L'ESPAI SÈNIOR 

L'Espai Sènior iniciarà la temporada la setmana del 19 
de setembre. Enguany les activitats regulars proposades 
són: Cantem?, marxa nòrdica, patchwork, activitat física 
saludable, Aprèn a cosir a màquina, taller d'estimulació 
cognitiva, Activitat física saludable, taller de gimnàstica 
amb la Nicole i ball en línia. A més també hi ha algunes 
franges horàries on es pot fer ús de l'espai de jocs 
i lectura. Si t'interessa apuntar-te en alguna de les 
activitats o bé demanar més informació, pots trucar a 
l'Ajuntament!

INICI DE LA TEMPORADA 
DE TWIRLING

Comença la Temporada del Twirling Vilobí!
els entrenaments són:

 
MANS LLIURES
Edats: de P.3 a P.4

Divendres de 17.30 a 19.00h
 

MINIS
Edats: de P.5 a 3r.

Dimecres i divendres de 17.30 a 19.30h
Dissabtes alterns de 11.00 a 13.30h

 
GRANS

Edats: A partir de 4t.
Dimarts de 18.00 a 20.00h

Divendres de 17.30 a 20.30h
Dissabte de 11.00 a 13.30h

 
Inici dels entrenaments: setmana del 12 de setembre

 
Per a més info, truqueu al 600 500 738 o bé 

al 639 030 535! Us hi esperem! 


