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VILOBÍ, EL TEU POBLE / MUNICIPAL

#DESTACAT
EN MARXA LES OBRES DEL PARC CENTRAL

Les obres del Parc Central ja s’han iniciat i en qüestió de poques setmanes seran molt visibles les actuacions que s’hi facin. Aquest 
mes de febrer es construirà la pista de skate i també la pista multiesports. Seguidament, es treballarà en la il·luminació del parc i, 
l’última fase serà la d’enjardinament de l’espai. Si tot va sobre el cronograma previst, a finals de març els veïns i veïnes de Vilobí ja 
podran gaudir del nou parc, a falta de la instal·lació d’alguns dels jocs infantils, que no arribaran fins gairebé a prop de l’estiu per 
motius de disponibilitat. 

S’INSTAL·LEN 
PLAQUES SOLARS A 
L’AJUNTAMENT

Durant el mes de gener s’han 
instal·lat 24 plaques solars al sostre de 
l’ajuntament gràcies al programa de 
resiliència local de la Diputació de Bar-
celona de 21.733,51 €. La potència total 
generada és de 10.920 Wp, la qual con-
tribueix a fer que les oficines municipals 
siguin més eficients energèticament. 
En el transcurs del darrer any han estat 
molts els veïns i veïnes del municipi que 
també han optat per instal·lar plaques 
fotovoltaiques a les seves llars.

7 PUNTS LED 
AUTOSUFICIENTS EN 
ZONES NO URBANES

Recentment s’han instal·lat set punts led 
autosuficients a prop de Cal Gort, Cal 
Josep Meix, Cal Creus, Cal Pau Conill, 
Cal Borregaire, La Saleta i Ca la Siona, 
punts que es troben fora del nucli urbà 
i on hi havia poca il·luminació. Aquest 
tipus d’instal·lació funciona amb bateria i 
càrrega fotovoltaica. 

RENOVACIÓ DE LA 
RETOLACIÓ DE LES 
MASIES

Gràcies al programa de sectorial de 
millora de camins de la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Vilobí ha 
pogut invertir 24.985,41€ en la renovació 
de la retolació de les masies del poble 
i millores dels camins. Amb aquesta 
actuació, es dona per acabada la 
renovació de la senyalització, que havia 
començat amb els carrers del poble.
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NOUS HORARIS 
DEL SERVEI DE 
PODOLOGIA I 
FISIOTERÀPIA
S’actualitzen els horaris dels serveis de 
podologia i fisioteràpia, ambdós ubicats a 
l’Espai Sènior: 

El servei de podologia, serà el tercer 
dilluns de cada mes a partir de les 9.15 h i 
fins a les 13.30 h. 

El servei de fisioteràpia serà de 8 a 10.30 
h i de les 11.00 a les 14 h, dues vegades al 
mes. Concretament, els següents dies: 

Febrer: dissabtes 4 i 25
Març: dissabtes 4 i 18
Abril: dissabtes 1 i 22
Maig: dissabtes 13 i 27
Juny: dissabtes 3 i 17

Per demanar cita cal trucar al telèfon 
664493102 en horari de 15.00 a 19.00 h de 
dilluns a divendres. 

NOU! CICLE DE XERRADES SOBRE 
ALIMENTACIÓ SALUDABLE ADREÇADA 
A LES FAMÍLIES

Aquest mes de febrer s'inicia un nou cicle de xerrades sobre alimentació saludable. 
L’objectiu d'aquest cicle de xerrades és donar eines a les famílies per tal que aprenguin 
a alimentar-se saludablement d’una forma clara, fàcil i senzilla.
S’iniciarà el cicle assentant les bases i aclarint conceptes, així com també donant 
algunes estratègies per fer una compra saludable. Tot seguit s’explicarà com podem 
elaborar, des de casa, un menú saludable i quins són els essencials que cal conèixer. 
A continuació es donaran consells per tenir un bon rebost i trucs per cuidar la nostra 
alimentació d'una forma pràctica. Finalment, s’abordaran algunes claus per tal que 
l’etapa infantil es visqui com una gran oportunitat per iniciar l’alimentació saludable 
des de la primera infància.

PROJECTE PER A L’ADEQUACIÓ D’UN CAMÍ 
PEDALABLE A LA CARRERADA

La Diputació de Barcelona, conjuntament amb el Consell Comarcal i els ajuntaments 
de Guardiola de Font Rubí, Vilobí del Penedès i les Cabanyes, estan treballant per 
impulsar un projecte d’adequació d’un camí pedalable a la Carrerada, concretament 
des de Guardiola fins a les Cabanyes. 

L’objectiu és seguir vetllant per una xarxa de mobilitat pedalable a l’Alt Penedès. 
Durant aquest mes de febrer es realitzaran diferents reunions als municipis afectats 
per tal d’explicar el projecte i recollir l’opinió dels veïns i veïnes així com resoldre els 
dubtes que puguin sorgir en relació amb aquesta actuació. 

Reunió a Vilobí: 
16 de febrer a les 19.30 h al Centre Cívic Jaume Via. 
Us hi esperem!
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#GRUPS POLÍTICS

És una llàstima saber (i verificar) que en aquestes 
èpoques de l'any fàcilment podem anar al text 
del butlletí de l'any passat, o de l’anterior, o fins i 
tot de cinc enrere, o més encara, i comprovar que 
qualsevol dels que consultem continua sent vàlid 
a dia d’avui, a mes de febrer de 2023. La tempera-
tura a l’escola continua sent de 13 ºC en algunes 
aules, pares i famílies estan cansades de repetir-
ho al Consell Escolar, en alguns correus enviats 
a l’Ajuntament directament, i s’hi afegeix sens 
dubte gairebé tota la comunitat educativa (mes-
tres, AMPA, alumnes). I diem gairebé tota perquè 
l’única part que no mou dit en aquest aspecte 
és el mateix Consistori, qui precisament n’és el 

responsable. Potser a alguns de vosaltres us serà 
indiferent, perquè no teniu fills a l'escola –però us 
assegurem que si anéssiu al despatx de l’alcalde i 
comprovéssiu els 27 ºC potser ja no us agradaria 
tant que els nens portessin anoracs i jaquetes de 
recanvi–, o perquè doneu més importància a altres 
temes –com la construcció del nou “Central Park”, 
que tot just en aquests inicis de construcció ja ha 
encimentat molt més del que hi havia previst en el 
projecte aprovat sense cap consulta, avís o canvi de 
projecte que ho prevegi. Sorpresa, el ciment ja s’ha 
llançat on hi havia d’haver terra, vida. Sorpresa, 
l’any 23 comença de nou com l’any de la marmota 
a Vilobí del Penedès.

CUP - ALTERNATIVA PER VILOBÍ
El dia de la marmota!

ALERTA PER SEQUERA! 
RESTRICCIONS I CONSCIENCIACIÓ



5FEBRER 2023

ESCOLA LLEBEIG
PORTES OBERTES
El període de preinscripció a escoles i insti-
tuts per al curs 2023-2024 s’inicia el 6 de març 
i acaba el 20 del mateix mes. Al Llebeig 
el proper dijous 23 de febrer a les 15.00 h 
farem la sessió de portes obertes, perquè 
les famílies interessades puguin conèixer la 
nostra línia educativa, de la qual us avancem 
alguns trets:

- Ajudem els alumnes a créixer i de-
senvolupar totes les seves capacitats: 
intel·lectuals, afectives, instrumentals, 
comunicatives…

- Vetllem per la qualitat de les relacions 
entre les persones. L’escola representa un 
marc idoni per desenvolupar les habilitats 
comunicatives que fomenten el sentit de 
grup, la responsabilitat i la solidaritat, afa-
vorint la cohesió social. 

- Acompanyem l'alumnat a prendre les 
decisions per poder resoldre les diferents 
situacions i tenir estratègies per assolir 
nous reptes, de manera que es potenciï 
l’autonomia de l’infant, la curiositat i la 
responsabilitat en el seu propi creixement.

- Considerem indispensable que els 
alumnes descobreixin les seves pròpies 
capacitats experimentant el plaer per 
la feina ben feta, la sensació de resoldre 
reptes, dissenyar solucions, aplicar-les i 
avaluar-les, tot fomentant l'esperit de super-
ació d'un mateix. 

- Afavorim que cada infant potenciï les 
seves fortaleses i superi les seves dificultats.

- Fomentem la col·laboració i la cooperació.

- Les diferents metodologies que es segueix-
en a l’escola permeten a l’infant obtenir 
estratègies i recursos diversos per arribar 
a l’aprenentatge.

#L’AULA
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LLAR D'INFANTS
I... ELS MÉS PETITS I PETITES DE L'ESCOLA BRESSOL, QUÈ FEM?

#L’AULA

Nosaltres som els Pollets, i al llarg del curs fem moltes coses... Tenim una classe preparada, pensada i estructurada per al nostre mo-
ment evolutiu. Un espai lliure d’obstacles, amb paneres plenes de propostes... 

La majoria de nosaltres comencem l’escola molt petits, on el nostre espai predilecte és el terra, on podem començar a moure’ns 
lliurement (ens descobrim les mans, després els peus, comencem a donar la volta i a interessar-nos per tot allò que tenim a l’abast), 
comencem a gatejar i a desplaçar-nos per tota la classe, explorant tot allò que ens posen a l’abast; també aprenem a seure, quina 
gran conquesta!, i molts de nosaltres acabem la nostra etapa a la classe dels pollets caminant!  Tot això acompanyat d’unes rutines 
que ens ajuden a organitzar el món que ens envolta. El nostre dia a dia gira alternant els moments d’higiene personal, de descans, 
d’alimentació i els moments de joc.
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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 

La Comissió de Festes ha organitzat la 
Festa de Carnaval, que com les darre-
res edicions, inclourà un concurs de 
disfresses. A les 11 h, mitja hora abans 
de l’inici de la festa, se’n faran les 
inscripcions. 

Hi haurà premis per a les diferents 
categories: infantil (fins 12 anys), indivi-
dual general, grup i familiar.

#PROPOSTES

26/02. 
FESTA DE CARNAVAL

Els Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de dife-
rents municipis de la província, us convida a participar en el circuit de caminades 
de marxa nòrdica per a tothom. Es tracta d’una activitat no competitiva i a l’abast 
de tothom. S’adreça a totes les persones de més de 6 anys que vulguin gaudir 
d’una matinal de diumenge realitzant activitat física d’intensitat moderada, en 
companyia de la família i/o d’amics.

12/03. 
MARXA NÒRDICA FAMILIAR

VILOBÍ DEL PENEDÈS
12

MARÇ

PUNT DE TROBADA: Plaça de la Vila
Davant de la Plaça de l’Ajuntament

Ajuntament de 
Vilobí del Penedès

MÉS INFORMACIÓ

INSCRIPCIONS ON-LINE

INSCRIPCIÓ LIMITADA:   150 PLACES

CESSIÓ GRATUÏTA DE BASTONS DE MARXA NÒRDICA 

ACTIVITAT GRATUÏTA I SOLIDÀRIA

2023

INSCRIPCIONS ON-LINE
de 11.15
a 13.15 h  

INICI CAMINADES PER A TOTHOM

CAMINADA
LLARGA

(aprox. 8,5 Km)
ÚS OBLIGATORI BASTONS M.N.

CAMINADA CURTA
(aprox. 5,3 Km)

TALLER DE JOCS

Horari de l’activitat: de 10.15 a 13.15 h

09.45 h Persones inscrites que hagin 
sol·licitat material de marxa nòrdica

13.15 h  

de 10.15
a 11.15 h  

REALITZACIÓ DE TALLERS

TALLER TÈCNIC DE
MARXA NÒRDICA (≥ 12 anys)  

TALLER EDUCATIU
(recomanat de 6 a 11 anys)

Arribada participants:

10.00 h  

CONFIRMACIÓ INSCRIPCIÓ 
(activació assegurança).
 LLIURAMENT APORTACIÓ 

SOLIDÀRIA
Persones inscrites que NO hagin 
sol·licitat material de marxa nòrdica

 AVITUALLAMENT FINAL   - RETORN DEL MATERIAL DE M.N.

Què és l'alimentació saludable? Eines 
i estratègies per a comprar aliments 
saludables. Al taller també s'aprendrà 
a llegir les etiquetes dels aliments que 
comprem. La xerrada anirà a càrrec de 
la dietista de Somriu, Marta Bover. 

A les 18.00 h a l'Aula de Cultura. 

24/02. 
TALLER 1 DEL CICLE 
D'ALIMENTACIÓ 
SALUDABLE: 
ELS PILARS DE 
L'ALIMENTACIÓ

La piràmide nutricional vs el mètode 
del plat. Els essencials del plat equili-
brat. Com elaborem un menú atractiu 
i nutritiu? La xerrada anirà a càrrec de 
la dietista de Somriu, Marta Bover. 

A les 18.00 h a l'Aula de Cultura. 
Activitat gratuïta. 

24/03. 
TALLER 2 DEL CICLE D'ALIMENTACIÓ 
SALUDABLE: ELABORACIÓ D'UN 
MENÚ EQUILIBRAT



#8M ACTIVITATS AMB MOTIU 
DEL DIA DE LA DONA

03/03/23 A LES 17.30 H 
SORTIDA AL TEATRE!
Sortida a Barcelona per veure l’obra de 
teatre Fitzroy, quatre dones al límit
El preu de la sortida és de 35 € i per 
inscriure’s cal trucar a l’ajuntament 
abans del 10 de febrer. 

07/03/23 A LES 18.00 H 
LECTURA DEL 
MANIFEST, XERRADA-
COL·LOQUI 
"DONES DEL 
MÓN RURAL" I 
INAUGURACIÓ 
DE L'EXPOSICIÓ 
FOTOGRÀFICA 
Anirà a càrrec de membres de 
l'Associació Dones del Món Rural i de 
les convidades de Vilobí: M. Angels 
Mateu, Maria Riba, Natàlia Desembre i 
Carme Cusiné. En acabar, s’inaugurarà 
la II Exposició fotogràfica amb motiu 
del dia de la dona, que enguany té la 
temàtica “Dona i pagesia a Vilobí”. 

Tothom qui vulgui pot presentar 
fotografies on surtin dones en 
un entorn rural i vinculades amb 
la pagesia. Es podran enviar a 
l’ajuntament o per correu electrònic 
al vilassl@diba.cat (la foto haurà 
d'anar identificada amb el nom de 
la persona i el títol). Les fotografies 
seran votades pels espectadors i les 
3 més puntuades seran premiades.
La data màxima per entregar les 
fotografies serà el dilluns 27 de 
febrer.

En acabar, hi haurà una copa de cava 
per a tothom.

10/03/23 A LES 20.30 H
SOPAR POPULAR I 
ESPECTACLE
Sopar popular del Dia de la Dona 
al Restaurant Jaume Via. En acabar, 
es farà un espectacle teatral amb el 
títol Relacions, liposuccions i embolics. 
Després del sopar es farà el recompte 
de les fotografies més votades i es 
donaran els premis a les persones 
guanyadores. 

Hi haurà un menú de pica-pica, 
begudes i postres. Preu: 15 €
Inscripcions i pagament, a 
l’ajuntament fins al dilluns 6 de març.

11/03/23 A LES 10.00 H 
II TORNEIG DE VÒLEI
II Torneig de Vòlei a la Pista 
Poliesportiva. Inscripcions a 
l’ajuntament o a
joventutvilobi@gmail.com
fins el 24 de febrer.

Totes les persones participants rebran 
una samarreta de regal del dia 8M.

11/03/23 A LES 17.00 H 
ESPECTACLE 
PERFORMANCE
A la pista poliesportiva, performance 
de circ, dansa, lectura de textos i 
música amb actuacions d’artistes 
locals i propers. Per participar a la 
performance cal enviar un correu 
electrònic a:
ateneuvilobipenedes@gmail.com

Organitza: Ateneu de Vilobí del Penedès


