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CONVOCATÒRIA D’AJUTS 
ESCOLARS
S’informa que de l’1 de maig al 30 de juny és el termini perquè 
les famílies interessades sol·licitin ajuts escolars.  
La convocatòria és per a alumnes escolaritzats a l’escola 
Llebeig en educació infantil i primària i, com a novetat, per a 
alumnes de secundària que vagin a algun dels instituts públics 
de la comarca. Les sol·licituds es poden presentar de manera 
presencial a l’Ajuntament de Vilobí del Penedès  
o bé a través de la pàgina web www.vilobi.cat.

Per a qualsevol dubte o informació addicional, es recorda que 
es pot trucar a l’ajuntament en horari d’oficina. 

#DESTACAT

ACORDS PLE 
3 DE MARÇ DE 2022

• S’aprova per unanimitat una moció conjunta 
de tots els grups municipals per exigir la fi de les 
hostilitats i la retirada de l’exèrcit rus d’Ucraïna  
i per expressar el nostre suport al poble ucraïnès.

ACORDS PLE 
9 DE MARÇ DE 2022

• Amb cinc vots a favor (grup municipal Viure 
Vilobí-CP), tres abstencions (grups municipals 
Vilobí i República-ERC i SentVilobí+JuntsxCat)  
i un en contra (grup municipal CUP-Vilobí), 
s’aprova la modificació de les ordenances fiscals 
número 4, reguladora de l’impost sobre l’increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana; 
número 27, reguladora de la taxa per la prestació de 
serveis al centre d’educació infantil municipal Els 
Ocellets, i la número 32, reguladora de la taxa per  
la prestació del servei de casal per a infants i joves.

• Amb cinc vots a favor (grup municipal Viure 
Vilobí-CP) i quatre en contra (grups municipals 
Vilobí i República, SentVilobí+JuntsxCat i 
CUP-Vilobí), s’aprova l’inici de l’expedient de 
contractació de les obres del Projecte de Parc 
central a Vilobí del Penedès, s’aproven els plecs de 
clàusules administratives i tècniques i s’obre  
el procediment de licitació.

• Per unanimitat, s’aprova una moció conjunta  
de tots els grups municipal per a la commemoració  
del 8 de març, Dia internacional de les dones.

#ACORDS 
DEPLE



3MAIG 2022

Els monitors i monitores del Casal 
d’Estiu i l’Estiu Jove de Vilobí ja fa 
mesos que treballen en l’organització de 
l’edició 2022. Com sempre, les activitats 
i les propostes es fan pensant en un 
objectiu: que s’ho passin molt bé! L’estiu 
és un període de descans lectiu i en què 
els més petits i joves poden continuar 
aprenent i teixint els seus valors des 
d’un espai lúdic i d’oci com són aquestes 
propostes. 

LA REUNIÓ 
INFORMATIVA ES 
FARÀ EL PROPER 
19 DE MAIG AL 
CENTRE CÍVIC. 
CONCRETAMENT, 
A LES 19.15 H LA 
DEL CASAL D’ESTIU 
I A LES 20.00 H LA 
DE L’ESTIU JOVE.

PREPARANT 
LA TEMPORADA 
DE PISCINA 

Les obres a la piscina municipal han 
finalitzat fa pocs dies. Així doncs, la 
piscina de Vilobí del Penedès obrirà les 
portes aquest estiu amb un nou espai, 
l’Splash Park, una zona d’aigua i jocs 
per als més petits. En els darrers anys 
s’han fet moltes accions per millorar 
aquest equipament i l’experiència  
dels banyistes.

Es preveu que la temporada de piscina 
comenci el 6 de juny i s’allargui fins el 4 
de setembre. En aquest sentit, s’informa 
que properament s’obrirà un procés de 
selecció de dues persones per a la gestió 
de la taquilla. 

CURS DE 
PREMONITORS/ES
Aquest any, des del Servei de 
Dinamització de Joventut de 
l’Ajuntament de Vilobí s’ha pres la 
iniciativa d’organitzar un curs de 
premonitors/es per als joves que vulguin 
fer d’ajudants al Casal d’Estiu de Vilobí. 
El curs, que s'impartirà els dies 13 i 20 de 
maig de les 17.30 a les 20.30 h,  és gratuït 
i està adreçat a joves nascuts l'any 2005 
o abans. Per formalitzar la inscripció 
només cal enviar un missatge directe  
al perfil d'Instagram @joventutvilobi.

A PUNT PER 
A L'ESTIU!  
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ESCOLA LLEBEIG

LA IMPORTÀNCIA 
DEL JOC SIMBÒLIC 
A LA COMUNITAT 
DE PETITS

El joc simbòlic és un dels tipus de joc 
predominants en la primera infància, 
el qual aporta vivències significatives 
a l’infant, recreant o ideant situacions 
quotidianes que l’ajuden a comprendre 
i a interioritzar determinats rols i 
relacions socials i familiars. A més, 
el joc simbòlic apareix al mateix 
temps que es desperta la imaginació 
i quan s’adquireix un llenguatge més 
estructurat. Al Llebeig es busquen 
moments per fomentar aquest espai 
i poder acompanyar els infants en el 
seu desenvolupament. A la comunitat 
de petits tenim organitzat l’espai de 
joc simbòlic, en el qual l’alumnat 
representa rols i accions socials, recreen 
situacions i en proposen de noves, 
alhora que es produeix una interacció 
entre ells que afavoreix les relacions i el 
llenguatge.

En aquest entorn juguen lliurement en 
els diferents racons i fan servir el joc 
com a eina d’aprenentatge, i de presa de 
decisions: a què jugar, amb qui, quina 
història muntar, amb quin material… 
El joc lliure connecta amb l’interior de 
cada infant; amb les seves creences, les 
seves interpretacions, els seus desitjos 
i gustos… Observant el seu joc podem 
veure com interpreten el món: com 
els agradaria de fos, quines coses han 
viscut o passat, què els inquieta…
Mitjançant el joc simbòlic es desenvolu-
pen les següents capacitats:

#L’AULA

• seguretat afectiva i emocional i formació positiva de la pròpia imatge 
i de les altres persones;
• oportunitats per desenvolupar la comunicació i l’expressió;
• foment de la iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, decidir 
què fer i com resoldre diferents moments. Presa de decisions;
• comportament d’acord amb unes pautes de convivència que els porten cap a una 
autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social;
• foment de la col·laboració, el respecte i la integració;
• es dona oportunitat per a la imaginació i la creativitat.

“Tots els 
aprenentatges 

més importants 
de la vida es 
fan jugant” 

– Francesco 
Tonucci 
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LLAR D’INFANTS 
ELS OCELLETS

PREINSCRIPCIONS ESCOLA 
BRESSOL ELS OCELLETS

Si voleu formar part de la nostra escola, del nostre projecte:
 “Som un centre que acull infants de zero a tres anys ga-
rantint el dret a rebre una educació de qualitat, oferint un 
gran ventall d’oportunitats, de vivències a partir del joc, 
l’experimentació, la manipulació i el moviment. Tot re-
spectant en cada moment les necessitats individuals i el 
ritme de cada infant. Disposem d’un equip educatiu estable, 
amb una formació de qualitat, preocupat per la seva for-
mació continuada. Que pensa en l’infant capaç, actiu, encu-
riosit i que cal acompanyar en el seu procés de creixement i 
d’autonomia. Compartint en tot moment el projecte educa-
tiu amb les famílies, ja que creiem que són part implicada en 
l’educació dels infants.”

“Mirades, somriures, complicitat, ajuda, companyia, 
respecte, compromís, esforç, autonomia i confiança… 

Una bona escudella educativa!”
Escola bressol Els Ocellets

15 motius per escollir la llar d’infants Els Ocellets:

1. Està envoltada de natura
2. Tenim experiència i formació
3. És un espai acollidor i agradable 
4. Estem oberts a les famílies
5. Vetllem per la vida quotidiana i la cura de l’infan

6. Treballem espais de comu-
nicació entre família i educa-
dores
7. Juguem, aprenem, experi-
mentem, ens movem, cantem… 
8. És un espai on relacionar-se 
9. Donem importància a la 
gestió de les pròpies emocions
10. Desenvolupem la seva 
autonomia
11. Estem en un entorn se-
gur, acollidor, ajustat al seu 
moment evolutiu i a les seves 
necessitats 

12. Oferim un conjunt d’experiències educatives que pro-
mouen el seu desenvolupament i aprenentatge
13. Tenim contacte diari amb les famílies
14. Estimulem l'activitat, la curiositat i el desig d’aprendre 
15. Acompanyem amb afecte i respecte

Podeu fer la preinscripció del 9 al 20 de maig.
Trobareu tota la documentació necessària a: 
https://www.vilobi.cat/llar-d-infants-els-ocellets
També podeu contactar amb nosaltres a través de:

663338637 a8073258@xtec.cat @eb.elsocellets
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#MAGRADAVILOBI

Vilobí del Penedès va acollir, el 
diumenge 24 d’abril, la primera 
matinal de marxa nòrdica en família 
del municipi, en el marc del cicle que 
la Diputació de Barcelona organitza 
en una desena de municipis.

La marxa va aplegar més d’un centenar 
de persones, que van recórrer un 
trajecte de 7,8 quilòmetres en la 
caminada llarga i de 4,5 quilòmetres 
en la caminada curta. Es va comptar 
amb la col·laboració de 15 voluntaris 
del municipi que van acompanyar en 
diverses tasques durant tota 

el matí. La jornada es va iniciar amb 
un taller de marxa nòrdica, dirigit 
per monitors especialitzats de marxa 
nòrdica de la Diputació, i amb un 
taller educatiu per als més petits 
que va consistir en un joc de pistes 
i al final van acabar elaborant una 
flor aromàtica amb herbes que ells 
mateixos havien collit. En finalitzar 
els dos tallers es van iniciar les dues 
caminades. 

Quan van arribar de la caminada 
curta, els infants van poder gaudir 
d’una gimcana de jocs esportius, com 

el 3 en ratlla, el joc del paracaigudes 
o el del circuit agilitat.

L’activitat es plantejava també amb 
fins solidaris, per la qual cosa, els 
participants van contribuir aportant 
productes d’alimentació bàsics 
que anaven destinats a la població 
ucraïnesa. Es van recopilar uns 40 
quilos d’aliments.

La propera caminada prevista del 
cicle de caminades de marxa nòrdica 
es realitzarà a Prats de Lluçanès el 
proper diumenge 22 de maig.

CAMINADA DE MARXA NÒRDICA EN FAMÍLIA
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El divendres 22 d’abril, un dia abans 
de Sant Jordi, es van fer 3 tallers de 
manualitats i pintacares per celebrar la 
diada. A més, en aquest acte es van donar 
els premis del 2n Concurs Literari de Sant 
Jordi 2022, que van ser els següents: 

CATEGORIA ADULT:
• 1r premi per a l’obra “Tot arriba”, 
de Lourdes Gea

• 2n premi per a l’obra “Una estranya 
persona”, de Joan Anguita

CATEGORIA INFANTIL:
• 1r premi per a l’obra “Covid-19”, 
de Quima Andreu

• 2n premi per a l’obra
“Superprehistòrics”, de la Classe de 2n 
de l’escola Llebeig
• 2n premi per a l’obra “Els bessons 
que s’enfadaven”, de Joana Bertran

• 3r premi per a l’obra “El Poema de Sant 
Jordi”, de Paula Miralpeix i Nika Rimbau

• 4t premi per a l’obra “La Bruixa 
Malvada”, de Safae, Oumou, 

Jannat, Martí i Maria, de la 
classe de 1r

• Premi compartit de 
dibuixos infantils per les 

classes de P4 i P5

VILOBÍ VIU LA DIADA  
DE SANT JORDI
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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 

07/05. CURSA DE SLOT  
Finalment, després d’haver-ho ajornat 
el 2020 amb motiu de la pandèmia,  
el proper 7 de maig a les 11 h es donarà 
el tret de sortida de la 1a edició dels 
100 km de Vilobí. Cursa de Slot 
(Scalextric), que tindrà una durada de 
10 h i hi participaran equips de tota la 
península. L’acte està organitzat pel 
club Ateneu Slot Racing i es farà al 
Centre Cívic Jaume Via. 

08/05. MARXA 
SOLIDÀRIA D’ACTUA

Et convidem a la marxa solidària per 
conèixer la tasca d’Actua i oferir-te la 
possibilitat de donar suport a aquest 
projecte social, en el qual tu ets una 
part important!!! Asseguren un dia 
d’allò més lúdic amb activitats, tallers… 
i diversió assegurada. Ara més que mai, 

necessitem la teva col·laboració.
Pots participar en la marxa de la 
manera que desitgis: corrent, caminant, 
sobre rodes…, i pots acompanyar-te 
de qui vulguis: familiars, amigues, 
fills i gossets. Si no hi pots participar 
però hi vols col·laborar, també pots 
fer una aportació simbòlica, la que tu 
consideris.  Aquests recursos aniran 
destinats als programes d’infància i 

#PROPOSTES
jovent del territori del Penedès.
Actua-Cooperativa social realitza 
prioritàriament projectes  
socioeducatius per a la infància i els 
joves, amb més de 1.000 persones ateses 
diàriament que assisteixen als diferents 
programes i activitats. El seu objectiu 
com a organització sense afany de lucre 
és continuar treballant per la generació 
d’oportunitats, afavorint espais de 
trobada per a la transformació social.

12/05. SORTIDA A 
GIRONA PER TEMPS 
DE FLORS! 
El dijous 12 de maig passarem tot el dia 
a la ciutat de Girona per poder passejar-
hi pel casc antic i poder gaudir de 
l’exposició primaveral “Girona, Temps 
de Flors” que s’hi realitza cada any per 
aquestes èpoques des del 1954. Sortirem 
a les 8.30 h de Vilobí i tornarem cap al 
vespre, al voltant de les 19.30 h.  
A Girona tindrem temps lliure per 
gaudir de les exposicions i dels 
monuments i racons més emblemàtics 
de la ciutat. La “Girona Temps de Flors” 
d’aquest any 2022 és la 67a edició i 
omple exposicions en patis, monuments 
i jardins, juntament amb exposicions 
florals urbanes i establiments també 
amb decoració floral. Aquest any se 
celebrarà del 7 al 15 de maig del 2022. 
A l’hora de dinar, anirem a fer un menú 
degustació al restaurant Baubar, situat 
al costat de la Catedral. Si t’hi vols 
apuntar, truca  a l’ajuntament! ;)

19/05. REUNIÓ 

DEL CASAL D’ESTIU 
I L’ESTIU JOVE

L’estiu ja és a la cantonada! El proper 
19 de maig us explicarem totes les 
propostes del Casal d’Estiu i l’Estiu Jove 
2022! No us ho perdeu! 

28/05. XERRADA 
ONLINE "ESPAIS 
CONSCIENTS"
Quan cuidem un avi a casa, adaptem 
el nostre entorn a les seves necessitats: 
fem el lavabo accessible, busquem 
una cadira còmoda, etc. Fem el mateix 
amb l'arribada d'un nadó. Però, sabem 
preparar l'espai adequadament per als 
nostres fills de 2, 5 o 9 anys (respectant 
a la vegada les nostres pròpies 
necessitats)? Què necessiten? Com 
podem convertir les parets, les joguines 
i els mobles de casa en els nostres aliats 
a l’hora d’educar? Descobrirem una pila 
d'idees per crear espais conscients i rics 
per als nostres fills/es, sense necessitat 
de fer grans inversions. Xerrada en 
format online i gratuïta. Adreçada a 
pares i mares amb infants entre 0 i 
12 anys, educadors i acompanyants 
responsables de crear espais de joc i 
creixement per a les criatures. 

BALLA AMB L'ABS 
1/05 a les  19.30 h.
Orquestra DOLCE VITA
8/05 a les 19.30 h. 
Orquestra BANDA SONORA                            
15/05 a les 19.30 h. 
Orquestra GENION'S                                        
22/05 a les 19.30 h. 
Orquestra  GRUP ANDREUS                            
29/05 a les 19.30 h. 
Orquestra PEP i Mª JOSE & Músics  

BIBLIOBÚS 
Els dies 12 i 26 de maig el Bibliobús serà 
davant l’ajuntament de les 15.30 h a les 
18 h. 


