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#DESTACAT

NOU SERVEI DE FISIOTERÀPIA 
A L’ESPAI SÈNIOR
A partir del dissabte 5 de novembre, s’obre un nou servei de 
fisioteràpia ubicat a l’Espai Sènior de Vilobí. Antigament, 
el casal dels avis ja havia ofert aquest servei i des de la 
Regidoria de Gent Gran s’ha considerat oportú reobrir de 
nou aquest servei de fisioteràpia, adreçat a tothom que en 
vulgui fer ús. Les sessions seran de 50 minuts. Els horaris del 
servei de fisioteràpia seran els següents:
• Els segons i quarts dilluns de cada mes, de 9 a 14 h.
• Els primers dissabtes de cada mes, amb alguna excepció, 
de 9 a 13.30 h. 
• Serveis en dissabtes els dies: 5 de novembre, 3 de desembre, 
21 de gener, 4 de febrer, 4 de març, 1 d’abril, 13 de maig i 3 de 
juny.

Per reservar data tant per al servei de podologia com per al 
fisioteràpia, cal trucar al nou telèfon de l’Espai Sènior, el 
664493102 en horari de 15.30 a 18.30 h de dilluns a divendres.

ELS VEÏNS I VEÏNES ESCULLEN 
ELS JOCS INFANTILS DEL NOU 
PARC CENTRAL
Tal com es va informar en l’anterior butlletí, l’Ajuntament 
ha dut a terme una consulta popular per escollir quins jocs 
infantils s’instal·laran al nou Parc Central del municipi. El 
període per votar va ser del 10 al 17 d’octubre i hi van participar 
un centenar de veïns i veïnes del poble. Els jocs amb més vots 
són el que acompanyen aquesta notícia. 

LA SALA DE JOVES S'OBRIRÀ 
AMB EMPREMTA DACTILAR 
Coincidint amb la reobertura del bar restaurant Jaume Via, 
la Sala de Joves també tornarà a estar en funcionament. Com 
a novetat, però, els joves que vulguin fer ús d'aquest espai 
hauran de posar-se en contacte amb el tècnic de Joventut 
de l'Ajuntament perquè els doni accés, ja que la sala només 
s'obrirà mitjançant un sistema d'empremta dactilar i sempre 
en horari del bar Jaume Via. D'aquesta manera, les entrades i 
sortides a l'espai seran més controlades i els joves que en facin 
ús seran els responsables del que hi passi durant l'estona que 
hi són. Aquesta mesura es va consensuar amb el col·lectiu 
jove, després que durant la primavera passada hi realitzessin 
accions de reforma i decoració. La sala de joves està pensada 
perquè pugui ser un espai recreatiu però també d'estudi. 
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181 PERSONES INSCRITES A 
L’AULA DE CULTURA I L’ESPAI 
SÈNIOR
Les activitats de l’Aula de Cultura ja han començat el curs, 
amb 106 persones inscrites. Les classes de ioga, català, anglès, 
manualitats, italià, teatre i zumba són les propostes per a 
aquesta temporada. 

A l’Espai Sènior, també s’hi fan activitats de manera regular, 
però en aquest cas, adreçades a majors de 65 anys. Un total 
de 75 persones participen a les activitats programades per a 
aquest curs, que són: el projecte Activa’t, les caminades de 
marxa nòrdica, el patchwork, el taller d’estimulació cognitiva, 
la gimnàstica i el ball en línia. A més, l’equipament obre cada 
tarda perquè els usuaris en puguin fer ús, ja sigui per jugar a 
jocs de taula o llegir. Cal destacar que la resposta a les activitats 
proposades de l’Espai Sènior han tingut molt bona acollida, 
amb un 27% més de persones inscrites respecte del curs 
anterior. 
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#MAGRADAVILOBI
SORTIDA AL TEATRE

El passat divendres 28 d’octubre es va fer una sortida al 
teatre Apolo de Barcelona per anar a veure el musical 
Pretty Woman. Hi van anar unes 40 persones de Vilobí 
i voltants. Un gran espectacle amb una banda sonora, 
una escenografia que aconsegueix traslladar-nos als 
diferents ambients (el bulevard on estan les prostitutes, 
l’hotel, les botigues de Rodeo Drive, la carrera de 
cavalls, l’òpera, etc.) i un repartiment d’actors, tant 
principals com secundaris, espectaculars.

CAMINADA CULTURAL DE VILOBÍ A LES 
CABANYES 

El passat diumenge 23 d’octubre veïns i veïnes del 
municipi de Vilobí i d’altres poblacions van participar 
en la caminada cultural que organitzava l’Ajuntament 
de Vilobí amb la col·laboració de l’Ajuntament de les 
Cabanyes. 

Es va sortir a les 10 del matí i en arribar a les Cabanyes 
ens van fer una visita guiada a l’església de Sant Valentí, 
on la guia ens va fer una gran explicació de la seva 
història i orígens. Sant Valentí va ser un dels primers 
assentaments de l’Orde de Sant Joan de Jerusalem a 
Catalunya i en  el seu interior amaga uns interessants 
frescos medievals, iconografia que ens ajuda a introduir-
nos dins de la creença de l’època.

ESPECTACLES A LA LLAR D'INFANTS

El passat dijous 27 d’octubre els nens i nenes de la 
llar van gaudir d’un entretingut espectacle sobre la 
castanyada amb el conte La Castanyera, del narrador 
Moi Aznar: “Quan ve el temps de collir castanyes, les 
fulles dels arbres comencen a volar i a molts portals 
aquestes arribaran, amb les fulles, un munt d'històries, 
contes i cançons... que ens diran que bonica és la 
tardor”. 

El dimarts 22 de novembre l’alumnat de l’escola bressol 
de Vilobí gaudirà de l’espectacle Un dia al mar, de la 
narradora Marta Arnaus, un espectacle emmarcat en 
l’àmbit de convivència i diversitat que potencia el valor 
de l’amistat i l’ajuda entre els éssers. 

LA PILAR PIÑEIRO ES JUBILA

Després de 39 anys al servei dels veïns i veïnes de Vilobí 
com a infermera, el passat mes d’octubre es va jubilar 
la Pilar Piñeiro. Des d’aquest espai volem agrair la seva 
tasca i professionalitat durant tots aquests anys i desitjar-
li molta sort en aquesta nova etapa, potser ja lluny del 
consultori, però igualment, encara ben a prop de Vilobí. 
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ESCOLA LLEBEIG
INFANTS DE 
DIFERENTS EDATS 
COMPARTIM 
EXPERIÈNCIES!
Al Llebeig organitzem activitats en les que 
la col·laboració té un paper fonamental. El 
fet de tenir alumnes de diferents edats, amb 
interessos, procedències i coneixements 
diversos, contribueix a aconseguir un treball 
més significatiu, globalitzat i contextualitzat. 
Activitats com els ambients, el treball trans-
versal i el projecte de l’hort, entre d’altres,  
fomenten la col·laboració i la cooperació. Els 
infants es reparteixen tasques, canvien de rol 
en funció de la situació, i entre tots decideixen 
què i com volen tirar endavant una tasca. “De 
vegades ets qui no coneix massa el tema,  però 
en altres moments ets l’expert en alguna cosa 
i ensenyes tot allò que saps." A la vida real no 
ens movem per edats.

#L’AULA

les plantes aromàtiques a l'hiort ajuden a atraure

els insectes, 

plantem a l'hort de l'escola

un grupet de la classe de la terra ens ha explicat

quie han plantat a l'hort.. i ens han demanat ajuda
per plantar plantes aromàtiques 

tarongina

marialluïsa
fem un forat dins del bancal 

col·loquem la planta dins del
forat i l'acabem d'omplir amb terra

fem la cassoleta al

voltant de la planta
reguem 

10 D'OCTUBRE DE 2022

LLAR D'INFANTS 
ELS OCELLETS 
COMPARTIM PETITS 
MOMENTS
A l’escola som tres grups: els Pollets, els 
petits/es de l’escola; les Tortugues, els 
que comencem a ser grans,  cada dia som 
més independents, i els Cargols, els grans 
de l’escola.

Tot i que cada grup té el seu espai, les 
seves joguines, les seves rutines i rituals, 
el seu ritme i les seves necessitats... les 
educadores  creiem que hem d’establir 
un vincle entre tots i totes, perquè tots/es 
som part de la nostra essència!!

Per aquest motiu busquem estones de joc 
compartit...A primera hora del matí hem 
pensat que és un bon moment per poder 
establir aquest vincle entre nosaltres, 
per aquest motiu fem l’arribada a l’aula 
polivalent. És un bon moment perquè els 
infants juguin entre ells/es, aprenguin 
a respectar-se, anar amb cura amb els 
més petits... a compartir moments amb 
totes les educadores i conèixer els pares, 
mares, avis, àvies, germans quan acompa-
nyen els infants. 

És molt bonic veure que al cap d’uns dies 
tots es van coneixent, que els més grans 
fins i tot saben qui és el pare o la mare 
dels altres infants, els infants accepten els 
braços i el consol (si és necessari) de totes 
les educadores!
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#GRUPS POLÍTICS

Ja és un clàssic de la tardor a Vilobí: els bolets! Ara fa qua-
tre anys en va aparèixer un de molt gros, la pista polies-
portiva i la seva coberta (457.000 + 400.000 €). Enguany li 
toca al Parc Central (antic camp de futbol) (387.000 € més), 
a banda del que va sortir a l’estiu a la piscina (27.000 €). 
L’obra faraònica de la legislatura ja ha estat adjudicada i 
fa unes setmanes van començar a marcar on anirà cada 
cosa. Digueu-nos malpensats, però curiosament aquestes 
grans obres sempre es duen a terme uns mesos abans de 
les eleccions. Sembla que Viure Vilobí - CP (PSC) només 
sap treure la bitlletera, posar una bona pila de calés a la 
taula i plantar-nos a la cara un projecte ben gros. Que 
impacti i llueixi, per poder treure pit. Però sense partici-
pació ciutadana*, sense consultar, tot just informant la 
ciutadania, ignorant completament l’escrit d’al·legació 
presentat pels 3 partits de l’oposició contra el projecte i, 
evidentment, aprovat només amb els seus vots (5 a favor 
i 4 en contra). Aquest projecte és, al nostre parer, un clar 
exemple de mala gestió. I més escandalós ens sembla la 
gestió econòmica que n’han fet: primer es pressuposta 
per 230.000 €. Després s’han oblidat despeses bàsiques 
associades a qualsevol projecte, com és la part que s’ha de 

pagar a la constructora i l’IVA, i, per tant, han de modifi-
car el pressupost per gairebé duplicar-lo, fins a 387.000 €. 
I, com que no tenim aquests diners, doncs demanem un 
crèdit i llestos (180.000 €). Però ja els coneixem. És el seu 
tarannà, l’imperi de la majoria absoluta, la imposició en 
lloc del consens. Esperem que al maig les coses canviïn a 
Vilobí i la nostra candidatura guanyi les eleccions per fer 
fora del govern a Viure Vilobí - CP (PSC). Vilobí ho neces-
sita, ho necessitem! Com sempre, podeu fer-nos arribar 
les vostres propostes i comentaris a vilobidelpenedes@
cup.cat   

*Escollir 4 models de gronxadors d’un catàleg no és participació 
ciutadana, ni és tampoc el que demanem des de la CUP. Sentim 
vergonya aliena. Participació ciutadana és que la gent pugui de-
cidir en què gastem 400.000 € i com serà un parc incloent totes 
les parts, no només els gronxadors infantils. A més, el catàleg 
plantejat presenta certs inconvenients, com per exemple, que pot 
sortir un parc desequilibrat. La participació ciutadana s’ha de 
planificar amb coherència i professionalitat, involucrant a tots 
els sectors que hi estiguin relacionats (escola, llar, crae, ampa, 
clubs esportius, ciutadania...).

CUP - ALTERNATIVA PER VILOBÍ
Torna la tardor, tornen els bolets!



#PROPOSTES
12/11. TARDA DE CINEMA 
FAMILIAR
El dissabte 12 de novembre engeguem un cicle de 
cinema familiar en català al Local Jaume Via. Aquesta 
activitat s’inclou dintre de la programació cultural i està 
organitzada per la Regidoria de Cultura amb el suport 
econòmic de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Vilobí mateix, amb la intenció de fer créixer l’oferta 
i el consum de cinema infantil en català. La pel·lícula 
que es projectarà és Spirit: indomable a les 17.30 h i està 
adreçada a tot tipus de públic. 

13/11. CROS ESCOLAR
Apunta’t al cros escolar de Vilobí, organitzat conjuntament 
entre l’escola Llebeig, l’AMPA i l’Ajuntament de Vilobí. 
La prova forma part de la Lliga de cros escolar impulsada 
pel Consell Esportiu de l’Alt Penedès. Si hi vols participar 
has de saber que: la participació escolar és oberta per a 
tothom amb inscripció gratuïta, les corredores i corredors 
s’hauran d’inscriure 30 minuts abans de cada categoria i 
que l'obertura d'inscripcions és a les 10.00 h. 
Per a més informació, consulta www.vilobi.cat

16/11. EXCURSIÓ A LA FAGEDA 
D'EN JORDÀ 
Des de l’Espai Sènior s’organitza una nova sortida cultural 
el dimecres 16 de novembre, a la Fageda d’en Jordà. Tothom 
qui vulgui s’hi pot apuntar. Es sortirà a les 9 del matí des de 
davant l’ajuntament de Vilobí i s’anirà directament cap a la 
Fageda, on ens faran una visita guiada amb el carrilet que 
arriba fins al volcà Croscat. Es dinarà al mateix restaurant 
del càmping Lava i en acabar, aquelles persones que vulguin 
podran fer un tomb a peu per la fageda fins a l’hora de 
tornada cap a Vilobí. El preu de l’excursió és de 40 € per a 
les persones menors de 65 anys i de 35 € per a les persones 
majors de 65 anys. Les inscripcions i pagament de l’activitat 
s’han de fer a l’ajuntament fins al dia 10 de novembre.

20/11. MITJA MARATÓ DE 
L'ESPIRALL
El 20 de novembre passarà per Vilobí la Mitja Marató de 
l’Espirall, una de les proves esportives més emblemàtiques 
de la comarca. El recorregut passa per la carretera que 
connecta Vilafranca amb Guardiola de Font-rubí i Vilobí 
és un dels punts d’avituallament. Si no ho has vist mai, 
t’animem a venir a veure la cursa i col·laborar-hi com a 
voluntari. Pots inscriure-t’hi a l’ajuntament. 

11/12. DUATLÓ DEL PARC DELS 
TALLS 2022
El proper 11 de desembre del 2022 tindrà lloc el Duatló del 
Parc dels Talls, una prova puntuable per al campionat de 
Catalunya. Cada any els corredors valoren molt positivament 
la cursa i en la majoria dels comentaris en destaquen la gran 
quantitat de voluntaris que hi ha durant tot el recorregut, 
i perquè això continuï sent possible necessitem la vostra 
col·laboració. Si vols ser-ne voluntari, envia un correu 
electrònic a muelars@diba.cat o un WhatsApp al 664746319. 

NOV. BALLA AMB L'ABS
06/11  a les 19.30 h Orquestra SOL DE NIT
13/11  a les 19.30 h  Orquestra LIBERTY
20/11 a les 19.30 h  Orquestra PENTAGRAMA
27/10 a les 19.30 h  Orquestra ALMAS GEMELAS
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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 

ACTES PER COMMEMORAR EL 
DIA INTERNACIONAL PER A 
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
CONTRA LES DONES
El proper 25 de novembre és el Dia Internacional contra 
la Violència de Gènere i des de la Regidoria de Cultura 
es durà a terme el següent programa d’actes:

25/11 A LES 20 H
LECTURA DEL MANIFEST I 
ENCESA D'ESPELMES
Divendres 25 de novembre a la plaça de la Vila, a les
20.00 h, es farà la lectura del manifest contra la violència 
de gènere. En acabar la lectura del manifest, es realitzarà 
una encesa d’espelmes i s'estendrà un mural artístic 
realitzat per les participants de l’Activa’t i el Club de 
Lectura de Vilobí llegirà uns text. 
 
26/11 A LES 20 H
ESPECTACLE I SOPAR
El dissabte 26 de novembre, al local Jaume Via, es farà 
l'acte principal contra la violència de gènere a Vilobí. A les 
20 h, hi haurà un concert a càrrec d'Elena Gadel i Carlos 
Montfort i a continuació, es farà un sopar popular. El preu 
del sopar + espectacle és de 20 €. Les inscripcions s'han de 
fer a l'ajuntament fins dimecres 22 de novembre.

03/12 I 04/12
JORNADES DE CONSCIENCIACIÓ 
EN RELACIÓ AMB LA VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE ADREÇADES A JOVES 
El proper 3 i 4 de desembre es celebraran a Vilobí les 
segones jornades de convivència juvenil i conscienciació en 
relació amb la violència de gènere. Les jornades consisteixen 
en un seguit d’activitats lúdiques i culturals amb l'objectiu 
de dialogar, conscienciar i reflexionar amb el col·lectiu jove 
sobre una temàtica que malauradament continua estant a 
l’ordre del dia. 

L’any passat ja es van realitzar aquestes jornades al municipi 
de les Cabanyes i el balanç que se’n va fer va ser positiu. 
Aquesta iniciativa està impulsada pels ajuntaments de 
Vilobí, les Cabanyes i Avinyonet del Penedès i enguany la 
localització serà el nostre municipi. 

Les jornades estan obertes a tot el jovent que hi vulgui 
participar i també a la població en general. L'acte de cloenda 
serà un vermut electrònic. 

Si vols més informació, contacta amb joventutvilobí@gmail.com

no en passem

NI UNA
A Catalunya, l ’assetjament sexual es pot sancionar amb una multa

#noenpassemniuna #lliuresisensepor

prou  
assetjament 
sexual


