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VILOBÍ, EL TEU POBLE 

#DESTACAT
DESCOBREIX LA NOVA RUTA 
DEL PARC DELS TALLS 
El passat diumenge 17 de juny es va inaugurar la nova ruta 
circular del Parc dels Talls, que té com a objectiu la descoberta 
de l’entorn més enllà del que s’hi pot veure. Això significa, que, 
per exemple, podem aprendre quin és l’origen de l’aigua que 
hi ha als pèlags o bé conèixer la gran varietat d’espècies que 
habiten a la zona, tot i no veure-les sempre. Des de la Regidoria 
de Medi Ambient, es convida a tots els veïns i veïnes del 
municipi a provar-la i deixar-se sorprendre, ja que segurament 
la ruta permetrà conèixer millor el Parc dels Talls. Escanejant el 
següent codi QR es pot descobrir una de les parades de la ruta. 

S’INTENSIFICA LA VIGILÀNCIA 
AL PARC DELS TALLS EN 
PERÍODE ESTIVAL 
Les hores de vigilància dels guardes forestals al Parc 
dels Talls s’incrementen durant l’època estival per evitar 
l’allau de banyistes que venen a banyar-se als pèlags o 
a fer botellot, tot i estar prohibit fer-ho. El còmput total 
d’hores de vigilància es manté respecte al de l’any passat. 
No obstant això, amb la incorporació del nou guàrdia 
municipal, part d’aquesta tasca es podrà cobrir amb 
recursos interns. La finalitat de la vigilància al Parc dels 
Talls és la de vetllar pel bon comportament dels visitants 
per informar de les possibles infraccions. 

La prioritat d’aquests guardes és informar abans que 
sancionar, educar abans que castigar, orientar abans que 
perseguir i, tot i així, setmanalment presenten sancions 
per infraccions comeses. Cal destacar que en comptades 
ocasions s’ha sancionat a veïns del poble i això demostra 
el respecte que com a vilobinencs i vilobinenques tenim 
per l’espai. L’import de les sancions, segons l'ordenança 
municipal, pot ser des dels 50 € fins als 3.000 €. 

ALERTA D’INCENCIS. A L'ESTIU, 
MÉS PRECAUCIÓ QUE MAI!
Ets a Catalunya, un país de clima mediterrani amb molta 
massa forestal. A l'estiu, la sequera eleva sovint el risc 
d'incendi forestal, però cal tenir en compte que aquest risc 
també es pot produir en períodes de sequera durant l'hivern. 
Per això cal tenir algunes precaucions:

• No llencis burilles enceses ni llumins, ni caminant ni per 
la finestra del cotxe.

• Si vas al medi natural amb vehicle particular, aparca 
bé, sense envair camins i pistes. Cal deixar lliures les 
vies d’accés perquè hi puguin circular els vehicles 
d’emergència si fos necessari. S’ha d’aparcar als espais 
habilitats, i sempre fora de les finques particulars.

• Si vius en una casa, neteja el jardí de vegetació, 
mantingues una distància de 6 metres entre els arbres 
i evita que les capçades es toquin entre elles i a la façana. 
Mantingues netes les franges de protecció perimetral.

• No llancis coets, petards, focs d'artifici, globus (com ara 
fanalets) o altres artefactes que continguin foc en zones 
de perill, ni que sigui a camp ras, ni en terrenys agrícoles 
ni, sobretot, en urbanitzacions envoltades per bosc ni a 
menys de 500 metres de zones boscoses. 

• No utilitzis barbacoes que no estiguin autoritzades. 
Recorda que han de ser d'obra i amb mataguspires.

• Les cremes de residus al jardí estan prohibides, cal 
portar-los a l'abocador o triturar-los, i en faran compost.

• No deixis mai escombraries ni deixalles al bosc. Utilitza 
els serveis de recollida i els contenidors adients.

• Elimina les branques que toquin la façana i allunya de la 
casa les reserves de llenya.

• Tingues a punt eines bàsiques contra incendis 
(mànegues, destrals) i alguna reserva d'aigua.

En situació d'emergència segueix les informacions i les 
indicacions de les autoritats. Informa't a través dels mitjans 
de comunicació social (emissores de ràdio, televisió, 
web, Twitter, etc.). Recorda, si necessites ajuda durant 
l'emergència, truca al 112.

ESCANEJA I 
DESCOBREIX

COSES QUE NO 
SABIES DEL PARC 

DELS TALLS!
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Una setmana després de finalitzar el curs escolar, van 
iniciar les activitats d’estiu adreçades a infants i joves, a 
les quals hi ha més de 200 inscrits en total. A tots ells, els 
esperen unes setmanes intenses d’activitats, jocs, aigua i 
molts aprenentatges per a tota la vida. L’equip de monitors 
ha estat treballant molt prèviament amb l’objectiu d’oferir 
una programació divertida i de qualitat, a l’alçada de les 
expectatives de tots els inscrits i les seves famílies.

MÉS DE 200 INSCRITS A LES 
ACTIVITATS D’ESTIU A VILOBÍ

JULIOL DE CONCERTS AL PARC 
DELS TALLS
El Cicle de Concerts al Parc dels Talls torna un any més, però 
ho fa recuperant ja la normalitat d’abans de la pandèmia. 
Així doncs, Vilobí podrà tornar a gaudir del cicle sense 
les restriccions sanitàries de l’any passat i amb el format 
habitual. Els concerts tindran lloc els propers 8, 15 i 22 de 
juliol a les 22.30 h al Pèlag Sec del Parc dels Talls. L’entrada és 
gratuïta i no requereix reserva prèvia. A continuació es detalla 
la programació prevista per a aquest any: 

08/07 a les 22.30 h, CONCERT AMB KOREN

El conjunt de l’Alt Penedès ens versionarà en format acústic 
grans èxits del repertori nacional i internacional.

15/07 de les 22.30 h, CONCERT AMB COR XAMUSIA

Un cor de veus blanques molt polifacètic i format per una 
trentena de noies d’arreu del Penedès i rodalies. Té en el seu 
repertori peces que van del Renaixement a l’Impressionisme, 
cançons populars i tradicionals, obres d’autors contemporanis 
i jazz o bandes sonores de pel·lícules, entre d’altres.

22/07 a les 22.30 h, CONCERT AMB NADIA, PUBLIO I 
PUBLIO

Un projecte musical sorgit de la pandèmia que ha donat 
llum a un espectacle amb músiques d’estils molt diferents 
portades al terreny en el qual es troben més a gust, el terreny 
de la intimitat, l’espai, la pausa. Sentirem cançons populars, 
cançons llatinoamericanes, cançons catalanes, castellanes, 
brasileres, cançons pròpies, cançons que han sobreviscut a la 
pandèmia, perquè són eternes.
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SEIXANTA PERSONES 
INSCRITES A L’ESTIU ESPORTIU
La proposta Estiu Esportiu, que es va iniciar l’any passat, 
s’ha consolidat aquest 2022 amb una seixantena de persones 
inscrites. Aquest any es pot triar entre dues modalitats 
esportives: el vòlei i el futbol sala. L’objectiu d’aquest 
campus és oferir als veïns i veïnes del municipi activitats que 
fomentin la pràctica de l’esport també durant l’època estival, 
concretament, els mesos de juny i juliol. A més, l’Estiu Esportiu 
és també un testeig per a totes aquelles persones que tinguin 
ganes de provar els esports que es practiquen de manera 
regular al municipi durant tota la temporada. 

A banda de l’Estiu Esportiu, aquest mes de juliol es farà un 
curset de natació d’iniciació per a infants i un d’aquagym per a 
adults. 

L’ESCOLA ESPORTIVA SE’N VA 
DE VACANCES
L’Escola Esportiva Municipal va finalitzar la temporada el 
passat dia 4 de juny i ho va celebrar amb una festa oberta 
a totes les famílies dels membres de l’entitat. La jornada va 
consistir en un seguit de torneigs i partits en els quals hi 
van participar grans i petits. Al mes d’octubre es reprendrà 
l'activitat habitual, coincidint amb l’inici del curs escolar. 

ATENEU DE 
VILOBÍ DEL PENEDÈS

L’Ateneu de Vilobí del Penedès se sent molt honorat 
per la donació que ha rebut de material informàtic 
(quatre ordinadors portàtils HP de 465 GB), gràcies a la 
col·laboració de diferents persones que han contribuït 
a poder obtenir aquesta cessió per part d’Asociación 
Nuclear Ascó-Vandellós II, A. I. E. Alguns d’aquests 
ordinadors se cediran a l’escola del poble perquè la 
direcció del centre els cedeixi als nens ucraïnesos o a 
qui consideri més oportú i en controli el bon ús. Una 
vegada finalitzat el curs, els ordinadors es retornaran a 
l’Ateneu de Vilobí com a propietari.

RECORDEU L’ÚLTIMA GALA 
DELS PLAYBACK’S?
Ens vam aventurar als jardins de l’Edèn, un món 
màgic i ple de fantasia. I el pregó de l’última festa 
major? Tot i les adversitats, nosaltres sempre hem 
estat al peu del canó i us vam poder distreure amb un 
resum d’actuacions dels últims 10 anys. Doncs ara, el 
grup de Playback’s estem endinsats en un nou viatge 
inoblidable que no podem completar ni concretar per 
a aquesta festa major al nivell que ens exigim. Contin-
uem treballant i sent creatius per compartir el nostre 
viatge amb tots i totes a la propera gala de Playback’s. 
Ens veiem ben aviat!
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#MAGRADAVILOBI

Al llarg dels curs 21/22 més de 55 persones majors de 60 anys de Vilobí 
i voltants han participat al projecte “Cicle de passejades per a la gent 
gran”, organitzat per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilobí del 
Penedès, amb una mitjana de 35 persones que han assistit a les passejades 
realitzades. S’han realitzat quatre caminades als municipis de Corbera 
de Llobregat, Mediona, Cerdanyola del Vallès i Vilobí on cada municipi 
ha mostrat a la resta dels grups participants espais naturals on poder 
anar a caminar. Enguany s’ha recuperat, després de dos anys pandèmics, 
la cloenda d’aquest cicle, en el qual Vilobí va participar en una trobada 
multitudinària a Santa Coloma de Gramenet el passat 2 de juny, on es van 
aplegar més de 1.100 persones de 38 municipis que participen en aquest 
programa de caminades. 

El dia abans, al mateix municipi, es va celebrar una altra cloenda amb altres 
37 municipis participants en aquest projecte. L’espai de trobada de la 
cloenda va ser el Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet, on tots 
els grups van esmorzar i després van iniciar la caminada, que va transcórrer 
pel Parc Fluvial del Besòs, al llarg de les dues lleres del riu Besòs, passant 
per Sant Adrià de Besòs, i retornant a Can Zam. En arribar a Can Zam, 
l’activitat matinal va consistir en un taller de moviment vital basat en 
coreografies creatives i expressives, per poder relaxar el cos després 
de la caminada. Finalitzades les activitats matinals i després de dinar, es 
va realitzar un segon taller de “Música i moviment”, una experiència de 
moviment coreogràfic en grup multitudinari. Aquest taller va permetre 
als assistents experimentar el sentiment d’unitat que suposa aquest tipus 
d’activitat.

A continuació, es va realitzar l’entrega dels diplomes a les persones 
participants a càrrec del regidor de Benestar Social, Gent Gran i 
Urbanisme, Agustí Díaz-Prieto, juntament amb la presència de l’alcaldessa 
de Santa Coloma de Gramenet, el diputat d’Esports de la Diputació de 
Barcelona i la resta de representats polítics dels municipis participants.

CLOENDA DEL CICLE DE PASSEJADES 
PER A LA GENT GRAN

TALLER DE 
CABASSOS 

El dijous 30 de juny a l’Aula de 
Cultura es va dur a terme un taller 
d’estiu de creació de cabassos 
a càrrec de Quitiquilma. Hi van 
participar un total de 10 persones 
i cadascuna d’elles van poder-ser 
personalitzar el seu cabàs amb 
ornaments de roba per gaudir-lo 
durant l’estiu.
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LLAR D’INFANTS ELS OCELLETS
FINAL DE CURS AL PÈLAG SEC
Ja fa dos anys que gaudim tots i totes junts d’un espectacle en família al Pèlag 
Sec!! Aquest any la companyia PATAWA ens presenta: “A LA VORETA DELS 
NÚVOLS”. És un bon moment per acomiadar-nos del curs tots/es junts/es, pas-
sar un moment tranquil·lament, parlar entre nosaltres i veure com gaudeixen els 
infants de la seva festa. També és un bon moment per fer un petit discurs:

“Hola famílies, gràcies per compartir  aquest curs amb nosaltres, hem tingut mo-
ments de tot, però entre tots i totes l’hem tirat endavant. Aquest curs ha fet 10 anys 
que estem a l’escola i entre totes anem fent créixer el nostre projecte.
Per nosaltres l’escola bressol és com la nostra segona casa i tots vosaltres en 
formeu part: infants, pares, mares, avis, germans... Pollets, com heu crescut! Vam 
començar amb un infant i hem acabat amb vuit, vosaltres sou el futur de la nostra 
escola! Com hem gaudit amb vosaltres de les vostres primeres vegades: fer la volta 
sols, descobrir-vos els peus, gatejar, començar a menjar trossets i alguns els vostres 
primers passos. Tortugues, que bé ens ho hem passat aquest curs amb les vostres 
primeres paraules, les vostres primeres carreres darrera d’algun company. Heu 
descobert com comunicar-vos entre vosaltres, els primers jocs amb els companys 
i companyes. Al setembre encara semblàveu pollets i ara ja sou gairebé cargols. 
Vinga, vosaltres el proper curs sereu els grans. Cargols, vosaltres ja sou grans , 
els grans de l’escola! Si tirem endarrere podríem explicar moltes anècdotes del 
vostre pas per l’escola, ens teniu el cor robat i us trobarem a faltar. Voleu molt alt, 
Cargols, nosaltres ens quedem amb un bocinet del vostre somriure, de les vostres 
converses, dels vostres conflictes amb els companys, de les abraçades. Endavant 
amb la nova aventura a l’escola dels grans ARAN, JOANA, ROGER, YANIRA, 
ISONA, BIEL, CARLA, BRUNO, MAR, BERTA, GUIM, GUILLEM, MARCEL, 
JANA SOLER, JANA RUIZ, ROC, CARLOTA. Que bonic veure-us créixer a tots i 
totes!! Gràcies, famílies, per haver escollit la nostra escola i confiar en nosaltres.”

Que passeu bon estiu.
Les educadores

#L’AULA

ESCOLA LLEBEIG
FI DE CURS
Ha sigut un curs intens on hi ha 
hagut moments fàcils i moments més 
complexos, però la comunitat educativa 
ha treballat intensament amb il·lusió, 
esforç i ganes per tirar endavant el 
projecte de la nostra escola, una escola 
viva i amb moltes ganes de donar el 
màxim per aconseguir que els alumnes 
siguin  persones felices, autònomes i 
amb eines per a poder-se desenvolupar 
en un món que cada vegada és més 
complex i movible. Vam començar 
amb algunes restriccions però hem 
pogut anar normalitzant la situació 
i tornar a recuperar la línia d’escola, 
així com tirar endavant projectes nous, 
per tal de fer de la nostra, l’escola 
que somiem. Amb l’acompanyament 
dels infants, de les famílies, dels 
mestres, de l’Ampa i de tots aquells 
que formem la comunitat, donarem 
eines als infants perquè siguin uns 
ciutadans compromesos i puguin fer 
els canvis necessaris per a millorar el 
món. Hi ha feina per fer, i entrebancs 
que van sorgint, però això no ens pot 
aturar, el vent bufa molt fort al Llebeig 
i vetllem per millorar sense perdre 
mai l’essència que ens caracteritza. 
A l’escola tanquem el curs 21-22 i 
treballem perquè el 22-23 sigui encara 
millor, perquè… COMPARTIR ÉS 
CONSTRUIR. 
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ENTREVISTA AL NOU GUÀRDIA MUNICIPAL: 
DANI A. 

#PERSONES

Soc el Dani i m’identifico amb el número de 
TIP 1001. Tinc 41 anys i la gran part de la 
meva vida laboral ha estat en el món de la 
nàutica. Em considero una persona amable 
i respectuosa i que em preocupo per la gent 
que em rodeja, i per això, vaig decidir fer 
un canvi radical laboralment i començar a 
opositar com a guàrdia municipal. Penso que 
puc contribuir, ajudar i aportar coneixements 
a qui ho requereixi. Com a aficions, soc cor-
redor de muntanya, m’agrada arribar al límit 
i superar reptes cada dia, esportivament i 
laboralment i el que faci falta. Tot just aquest 
mes de juny, he finalitzat una cursa a les 
Dolomites de 120 km i 5.800 metres de desn-
ivell positiu i he quedat entre els 10 primers 
corredors espanyols. Visc amb la meva dona i 
la nostra petita al municipi de Garraf i espero 
transmetre-li els valors, l’educació i l’amor per 
la natura, que van ensenyar-me a mi.

Tens experiència prèvia com a guàrdia 
municipal?

Sí, vaig plegar de la nàutica, on era direc-
tor comercial, en aprovar unes oposicions 
al municipi d’Olèrdola el 2019; era una 
plaça d’interí, hi vaig estar quasi dos anys 
fins que els meus serveis ja no varen ser 
requerits. Vaig opositar de nou a Olivella i 
vaig aprovar una plaça d’interí on he estat 
un any. Finalment va sortir l’oportunitat 
de Vilobí i al no existir el cos de guàrdia 
municipal, m’ho he pres com un projecte 

personal a desenvolupar i poder aplicar 
els coneixements que he anat adquirint 
i que seguiré adquirint, ja que cal una 
formació continua. 

Com han estat les primeres setmanes a 
Vilobí? Quines han estat les primeres 
sensacions?

Ja porto gairebé dos mesos, he realitzat 
moltes tasques administratives i coneixe-
ments del municipi, dels quals encara 
n’he d’aprendre. Penseu que tot això 
comença de zero i és una tasca compli-
cada amb les administracions; s’ha de 
donar a conèixer el servei a Xarxa Rescat, 
al 112, Bombers de Vilafranca, a Mossos 
d’Esquadra, amb els quals ja he realitzat 
diverses reunions per col·laborar plegats, 
etc. Per altra banda, també vull dir que 
amb els companys de l’Ajuntament em 
sento com un més i content de ser aquí 
envoltat de bona gent. 

Quins són els principals reptes que se’t 
plantegen com a guàrdia municipal i 
quin és el pla d’acció per encarar-los?

Fonamentalment, que els veïns tinguin 
coneixement del servei, de les funcions i 
de fins on podem arribar. Un cop estigui 
establert el servei –per al qual encara 
manca un cert material, logotipar el ve-
hicle que han entregat avui, dia 27 de juny, 
i posar llums prioritaris, i temes adminis-
tratius amb altres departaments–, com diu 
la Llei de policies locals 16/1991, article 13, 
ja podrem realitzar les següents funcions 
al 100%: custodiar i vigilar béns, serveis, 
instal·lacions i dependències municipals; 
ordenar i regular el trànsit dins el nucli 
urbà, d’acord amb les normes de circu-
lació; participar en les tasques d’auxili al 
ciutadà i de protecció civil, d’acord amb el 

que disposen les lleis; vetllar pel compli-
ment dels reglaments, de les ordenances, 
dels bans, de les resolucions i de les altres 
disposicions i actes municipals.

Quin és el teu horari?

De moment no hi ha un horari establert, 
hem d’anar veient les necessitats del 
municipi. Als matins hi ha un tipus de 
serveis, a les tardes, uns altres, i les nits i 
caps de setmana, encara uns altres. Si tot 
funciona bé, esperem ampliar plantilla 
i arribar a donar cobertura 365 dies 24 
hores, però això ho anirem veient amb 
el pas dels mesos. A més, com que ara 
mateix és una persona sola, no podem 
fixar un horari. 

Quin és el protocol perquè els veïns i 
veïnes es puguin posar en contacte amb 
tu en cas d’emergència?

Puc confirmar que els dilluns realitzo el 
mateix horari que la resta de personal de 
l’Ajuntament i si no estic de patrulla, la 
porta sempre és oberta, per atendre qual-
sevol ciutadà que ho requereixi. Per temes 
d’urgència sempre s’ha de trucar al 112, 
ells ja gestionaran si trucaran al guàrdia 
municipal segons la prioritat del servei, 
ja que per proximitat, si soc al municipi, 
sempre arribaré abans i realitzaré/contac-
taré segons les necessitats del servei amb 
els dispositius més oportuns. També es pot 
realitzar una instància genèrica dirigida al 
guàrdia municipal i respondré al més aviat 
possible, o escriure al correu vilobi.guardi-
avilobi@diba.cat. Al no tenir un horari fix 
de moment, per això no hi ha un telèfon 
per poder localitzar-me les 24 hores, ja que 
causaria inseguretat al no contestar si no 
estic de servei. Per això remarco que per a 
qualsevol cosa d’urgència, truqueu al 112.



8 VILOBÍ, EL TEU POBLE

10/07. MULLA'T

El proper diumenge 10 de juliol torna el Mulla’t a la 
piscina municipal de Vilobí del Penedès. Cada any 
la Fundació per l’Esclerosi Múltiple organitza la cam-
panya Mulla’t, amb l’objectiu de sensibilitzar la societat 
respecte a aquesta malaltia, crear serveis per a les perso-
nes afectades i donar suport a la investigació de l’escle-
rosi múltiple al nostre país. El Mulla’t s’ha convertit en 
un dels actes de solidaritat més importants a Catalunya.

Durant la jornada, es recaptaran els donatius, es vendrà 
marxandatge de la FEM i es sumaran els metres nedats 
de tots els participants durant la jornada solidària. La 
meitat dels abonaments de la piscina d’aquest dia aniran 
destinats com a donatius per la FEM.

14/07. TALLER LGTBI
El proper dijous 14 de juliol a les 18 h es farà un taller de 
prevenció i sensibilització contra l'LGTBI-fòbia a l’Aula 
de Cultura. Per a inscriure’s, cal trucar a les Oficines 
municipals. 

29/07. SOPAR FEM BARRI! A LES 
GUIXERES  

El divendres 29 de juliol l'Associació de Veïns i Veïnes de 
Les Guixeres, organitza el sopar "Fem barri!" a la Plaça 
Chiusanico. Participar-hi és molt fàcil: l'organització 
s'encarrega del parament de taules i de la beguda i tu et 
portes el sopar! L'objectiu d'aquesta jornada popular és 
una trobada distesa amb els veïns i veïnes. 

#PROPOSTES

ESPAI SOLIDARI A 
VILOBÍ DEL PENEDÈS

La perseverança, la paciència la ferma voluntat per-
meten assolir moltes fites. Aquests són motius pels 
quals val la pena fer esforços.  

ESPAI SOLIDARI!! Ja tenim l’espai enllestit i tenim 
previst fer-ne l’obertura per a Vilobí i la resta de la 
comarca a primers de juliol. Un espai destinat a acollir 
roba i calçat de totes les edats i gènere, joguines, etc., 
destinat a les persones necessitades. Ni les aportacions 
ni les donacions tindran barreres de cap mena; es 
valorarà la necessitat de la persona interessada i què 
li podem oferir. Disposarem d’un registre d’estoc i 
d’entrades i sortides.

Són moltes les persones de la comarca que estan 
aportant gènere: botigues, particulars... El que sí que 
demanem és que el gènere que aportin estigui en unes 
condicions òptimes per ser utilitzat. Són moltes les 
coses que podrem oferir; en l’aspecte de mobilitat dis-
posarem de recursos per poder cobrir aquestes neces-
sitats. En principi no tenim previst tenir aliments, el 
principal problema per fer-ho és la falta d’espai, però 
no descartem poder oferir properament conserves 
provinents de diferents centres i cooperatives.

Els contactes es podran fer per Whatsapp al 620 
85 50 65, i tot seguit ens posarem en contacte amb 
la persona. També es podrà venir personalment 
al núm. 1 de la plaça de la Cooperativa o al carrer 
Can Picolis n. 5 del barri de Bellver de Vilobí del 
Penedès, cada dilluns, dimecres i divendres de 17 a 
20 h.

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 


