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#DESTACAT

• Amb 5 vots a favor (grup municipal Viure Vilobí-CP) i
4 en contra (grups municipals Vilobí i República-ERC,
SentVilobí+JuntsxCat i CUP-Vilobí), s’aprova la modificació de
crèdits número 3 del pressupost municipal per a 2021, el resum
del qual és el següent:

EL CURS ESCOLAR A VILOBÍ
COMENÇA AMB 167 ALUMNES

DESPESES - SUPLEMENTS
PARTIDA

DENOMINACIÓ

IMPORT

131.00/920

Retribucions personal laboral temporal.
Serveis generals

609.00/171

Parc central de Vilobí

13.500,00
200.000,00

TOTAL
TOTAL DESPESES

213.500,00
213.500,00

INGRESSOS MAJORS INGRESSOS SOBRE ELS PREVISTOS
PARTIDA

DENOMINACIÓ

IMPORT

911.00

Préstec Diputació Barcelona. Parc central de
Vilobí

137.060,00

870.00

Romanent de tresoreria per a despeses generals

76.440,00

El passat 13 de setembre va començar el curs escolar 2021-22.
Enguany, també marcat pels protocols de la covid, però amb
menys incerteses i amb un any d’experiència a l’esquena que
prepara els docents, alumnat i famílies per reaccionar de
manera més ràpida i clara.
A l’escola Llebeig hi ha matriculats un total de 138 alumnes,
dels quals deu són nous. El curs comença amb un equip
directiu renovat encapçalat per l’Anna Albornà i un equip
docent de quinze mestres, cinc dels quals són nous. A la llar
d’infants, hi ha quinze alumnes i es manté l’equip format per
quatre educadores titulars i dues de pràctiques liderades per
l’actual directora del centre, la Mònica Soler.
Desitgem als 167 alumnes de Vilobí un bon curs escolar!

TOTAL 213.500,00
TOTAL INGRESSOS

213.500,00

Els grups municipals que voten en contra manifesten que estan
a favor de l’increment de la partida per mantenir els contractes
dels tres treballadors del pla d’ocupació fins a 31 de desembre,
però que voten en contra perquè no estan d’acord amb el
projecte del Parc central.
• Per unanimitat, s’aprova una moció presentada pel grup
municipal Vilobí i República-ERC, a la qual s’uneixen la resta de
grups, de rebuig al projecte de línia elèctrica de molt alta tensió
(MAT) al Penedès.
• Després de suprimir la proposta d’acord número 5 continguda
en la moció presentada pel grup municipal Vilobí i RepúblicaERC per exigir que frenin l’escalada de preus de l’electricitat, la
moció és aprovada per unanimitat.
• Per cinc vots en contra (grup municipal Viure Vilobí-CP), una
abstenció (grup municipal SentVilobí+JuntsxCat) i tres vots a
favor (grups municipals Vilobí i República-ERC i CUP-Vilobí),
és refusada la moció presentada pel grup municipal Vilobí i
República-ERC per reclamar de nou la retirada del Pla director
urbanístic Cal Vies – Sant Marçal. La senyora Vallès demana que
consti que la seva abstenció és condicionada a l’espera del Pla
territorial del Penedès.

LES ACTIVITATS DE L’ESPAI
SÈNIOR TINDRAN SERVEI DE
TRANSPORT
Amb la voluntat de facilitar l’accessibilitat i l’ús de l’Espai
Sènior al nombre més gran de vilobinencs i que tothom en
pugui gaudir, l’Ajuntament posarà en marxa a l’octubre un
servei de transport adreçat a aquells usuaris que tinguin
dificultats per accedir al casal perquè tenen mobilitat limitada
i/o no disposen de vehicle privat de transport. La recollida als
domicilis es farà diàriament entre les 15.30 h i les 16.00 h i el
retorn, de les 18.30 h a les 19.00 h. Per sol·licitar el servei cal
inscriure’s trucant a les oficines municipals.
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107 PERSONES
S'INSCRIUEN A
LES ACTIVITATS DE
L'AULA DE CULTURA
107 persones començaran el curs de
l’Aula de Cultura aquest mes d’octubre.
L’activitat més demanada ha estat la de
pilates, amb 38 persones inscrites i amb
una llista d’espera per poder obrir un
nou grup. Com a novetat d’enguany,
s’inicia el taller de Teatre per a adults,
que es durà a terme tots els dijous de
18 a 19.30 h al Local Jaume Via i va a
càrrec de la vilobinenca Marta Casas.
També continuen les activitats de
zumba, ioga, manualitats i català. Pel
que fa al curs d’anglès bàsic, encara
no s’ha pogut obrir perquè no s’arriba
al mínim d’inscripcions, però es té
intenció de poder-lo començar un cop
s’ompli. Us recordem que totes les
activitats mantenen les inscripcions
obertes durant tot l’any sempre que hi
hagi places. Així que, si encara no t’has
decidit, encara ets a temps de fer-ho! ;)
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CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A LA
PRÀCTICA ESPORTIVA
L’Ajuntament de Vilobí ha obert una convocatòria d’ajudes per a la pràctica
esportiva adreçades a qualsevol persona empadronada al municipi que compleixi
amb algun d’aquests requisits:
• Infants d’entre 3 i 18 anys que realitzin una activitat esportiva de base.
• Persones majors de 65 anys que realitzin activitats esportives terapèutiques per
prescripció facultativa.
• Persones que acreditin algun tipus de disminució en la seva capacitat física,
psíquica o sensorial i que realitzin activitats esportives terapèutiques per
prescripció́ facultativa.
• Altres persones adultes per a les quals des de l’Equip de Serveis Socials Bàsics
es valori necessària l’activitat i reuneixin els requisits establerts en aquestes bases.
Podran sol·licitar aquests ajuts les persones empadronades al municipi de Vilobí
del Penedès que estiguin realitzant una activitat esportiva de base en alguna de les
entitats esportives del municipi i es trobin en una situació familiar i/o individual
amb necessitats socials i/o econòmiques. També podran ser beneficiàries de la
beca les persones que realitzin activitats esportives en entitats d’altres municipis
sempre que la modalitat esportiva que realitzen no s’oferís a Vilobí del Penedès.
També podran ser beneficiaris de la beca gent gran o persones amb algun tipus
de discapacitat que realitzin activitat terapèutica per prescripció facultativa i
persones per a les quals conjuntament amb l’equip de Serveis socials es valori
que l’activitat esportiva pot ajudar a minvar i alleugerir alguna situació de
vulnerabilitat o exclusió social.
Poden sol·licitar aquests ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones
encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones
beneficiàries, així com la persona destinatària de l’ajut, sempre que sigui major
d’edat i no estigui incapacitada.
Per a més informació, consulta el web www.vilobi.cat o adreça’t a les oficines
municipals.

L’EEM COMENÇA EL
CURS AQUEST MES
Aquest mes d’octubre també s’inicien
les activitats de l’Escola Esportiva
Municipal. En general, des de la
Regidoria d’Esports, es fa una
bona valoració de com han anat les
inscripcions ja que s’han pogut tirar
endavant tots els grups i activitats
proposades, fet que posa de manifest la
confiança de les famílies en el projecte.
Les activitats d’aquest any es centren
en tres modalitats: vòlei, futbol sala i
Juguem (adreçat a la canalla).

S’INTENSIFICA LA VIGILÀNCIA AL
MUNICIPI
Després de l’onada de robatoris que hem viscut al municipi en el darrer mes,
l’equip de govern ha intensificat la comunicació amb els Mossos d’Esquadra i
s'ha aconseguit que s’augmenti la freqüència de la seva presència al poble.
Entenent la preocupació creixent, properament es farà sobre seguretat
ciutadana el proper 28 d'octubre a les19.30 h al Centre Cívic. A banda, des de
l’Ajuntament, també es demana la col·laboració de tots els vilobinencs per
detectar possibles moviments sospitosos al poble. Així doncs, es convida tota la
població a comunicar qualsevol incidència trucant al 112.
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#MAGRADAVILOBI
ARRENCA L'ESPAI SÈNIOR
El passat dissabte 18 de setembre es va presentar l’Espai Sènior, que pretén ser un espai de trobada i socialització
per a les persones “sèniors” de Vilobí. L’acte va tenir una bona acollida, una trentena d’assistents, i s’hi va fer la
presentació oficial del calendari d’activitats per al curs 2021-22. Seguidament, es va fer la xerrada “La felicitat no
és una qüestió d’edat”, a càrrec del filòsof Pere Queraltó, i en acabar hi va haver un petit refrigeri.

CELEBRACIÓ
CATALUNYA

DE

LA

DIADA

DE

El passat 10 de setembre es va fer
un acte amb motiu de la Diada de
Catalunya. Després dels parlaments
institucionals
i
la
tradicional
penjada de la senyera a la façana
del consistori, hi va haver sardanes
a càrrec del grup Cobla Catània.
Gràcies a totes les persones
assistents que ho vau fer possible!

DESPRÉS DE
GUIXERES!

DOS

ANYS,

TORNA

LA

BICICLETADA

DE

LES

El passat diumenge 26 de setembre, i després de dos llargs anys, l’Associació
de Veïns de les Guixeres vam poder celebrar de nou l’esperada bicicletada.
La convocatòria va ser tot un èxit, ja que prop de 120 participants de totes
les edats van poder gaudir d’aquesta trobada popular. L’acte, amb un
recorregut d’uns 10 km, va finalitzar amb un pa amb tomàquet i botifarra
a la plaça Chiusanico. Des de l’Associació volem agrair la col·laboració
de l’Ajuntament de Vilobí, Vallformosa, Foment Agrícola de les Garrigues,
Montpicolis, Alexis Colomé i Agustí Vallès. També a Xarcuteries Anton i el
Forn de Vilobí per facilitar-nos els seus productes i estendre la mà sempre
que hi hagi una excusa per fer poble!

OCTUBRE 2021
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L'ENTREVISTA
al nou equip directiu de l'Escola Llebeig

IRIS GAYETE

ANNA ALBORNÀ

PAULA ALBAREDA

"Soc l’Iris Gayete, mestra amb
l’especialitat de música, però en els
darrers anys he exercit la docència
de tutora de primària. L’any 2015
vaig ocupar una plaça definitiva de
primària a l’escola Llebeig. Durant
aquests sis anys he sigut tutora
de Cicle Mitjà i de Cicle Superior.
També he ocupat els càrrecs
de coordinadora informàtica,
coordinadora lingüística i
coordinadora de cicle."

"Soc l’Anna Albornà, mestra
especialista d’anglès. Estic al
Llebeig des del curs 2003/04
ocupant una plaça de primària,
tot i que he fet anglès durant
aquests anys en els diferents
cicles. He sigut tutora al Cicle
Inicial, al Cicle Mitjà i al Superior.
També he fet de coordinadora
durant molts anys i de directora
(del 2012 al 2017)."

"Soc la Paula Albareda,
mestra de l’especialitat
d’educació infantil. Vaig
arribar a l’escola Llebeig
el curs 2015/16 i durant
aquests cursos he estat
tutora a la comunitat
de petits. A més, en els
darrers quatre cursos
també he ocupat el càrrec
de coordinadora de
cicle."

6

Què us ha portat a agafar la direcció de l’escola?
La veritat és que no és gens fàcil prendre la decisió d’agafar la
direcció d’una escola. El Toni va comentar que no renovaria
mandat i vam estar uns mesos sense saber què passaria ja que
ningú s’hi oferia. En el tercer trimestre l’Anna Albornà va
prendre la decisió de tornar-se a presentar ja que considerava
que havíem d’agafar la responsabilitat mestres del centre i
evitar que vingués algú de fora i, per tant, algú que desconegui
la línia d’escola. Però l’Anna necessitava que algú l’acompanyés
i ens va saber convèncer (o enredar).
Quins són els principals reptes i dificultats del Llebeig a dia
d’avui?
Nosaltres som mestres però quan tens un càrrec directiu hi ha
molta burocràcia a gestionar i aquesta tasca és cada vegada més
difícil. De feina n’hi ha molta i a vegades sorgeixen situacions
que necessiten rapidesa o una inversió de temps considerable.
Per molta voluntat que hi posis, a vegades, les coses no
surten com voldríem i hi ha moments de frustració. Per tots
aquests aspectes és molt important que hi hagi un fort vincle
entre les membres de l’equip directiu, que siguem capaces
d’equilibrar-nos, de compartir, de nodrir-nos i d’ajudar-nos per
tal d’anar resolent les situacions i assolint els objectius que ens
plantegem. Tot i que, com a equip directiu, ens plantegem uns
objectius i unes actuacions a dur a terme, cal tenir en compte
que aquests són fruit del treball i l’esforç ja realitzats en els
darrers anys i consensuats amb tot el claustre. Al Llebeig hi
ha molts projectes iniciats però cal continuar treballant per
tal de consolidar allò que funciona i reflexionar, sobretot, en
allò que falta i/o cal millorar. És molt important per nosaltres
que aquesta escola continuï mantenint la seva essència i
que els mestres nous s’impregnin del nostre fer, així com les
famílies, per tal d’ajudar a desplegar les ales dels infants.
El veritable mestre no és aquell que dona ales, sinó el que
t’ajuda a desplegar les teves. El mestre fa de guia i ofereix als
alumnes oportunitats perquè cadascú pugui seguir el seu camí.
Volem infants capaços i feliços. També apostem per millorar
els espais, ja que és important que es generi aprenentatge no
només a les aules, sinó als passadissos, al pati, a l’hort… Aquest,
precisament, és un dels reptes que ens proposem. És un repte
que necessita molta empenta i ajuda de tota la comunitat
educativa. Ens agradaria aconseguir una escola acollidora,
càlida, integrada amb l’entorn, on els infants es puguin sentir
com a casa. Es diu molt ràpid, però és un repte molt gros!!
I, de tots aquests reptes, quin és el que us fa més il·lusió i per
què?
Quina pregunta més difícil… De tots els objectius que ens
podem proposar i que tenim en ment ens és gairebé impossible
triar-ne un. La il·lusió i les ganes estan en cadascun dels
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objectius i projectes que ens proposem. Ara, en aquests
moments un dels que més ens remou és l’aposta per millorar
i omplir de caliu els espais de l’escola, tant els interiors com
els exteriors. Sabem que és un projecte que vol molta energia i
implicació, però en tenim moltes ganes!
Quins són els ingredients imprescindibles per dirigir una
escola?
1.000 g d’alegria
1.500 l de valentia
2 kg de justícia
800 l de coherència
10 kg d’empatia
4 kg de motivació
1 kg d’humor
4.200 cl d’organització
100 t de paciència
Una bona dosi de treball en equip
Què espereu del vostre equip?
Que amb tots els ingredients de la recepta (i afegint-hi els
que siguin necessaris) siguem capaços d’entendre’ns parlant,
de comprendre’ns, d’arribar a acords, d’acompanyar-nos, de
riure, d’endolcir-nos, de ballar, de fer festa. En definitiva, que
aconseguim créixer conjuntament.
Què espereu dels alumnes?
Que siguin capaços de triar el seu propi camí. Que creixin amb
seguretat i autonomia. Que siguin feliços. Que siguin ciutadans
molt crítics, amb inquietuds… I que ens recordin amb un bon
somriure.
Què espereu de les famílies?
Amb l’escola: que confiïn en nosaltres, que participin, que
col·laborin, que proposin i que entenguin que, a vegades, les
decisions que prenem a l’escola no s’ajustin al 100% al que la
família desitja. Amb els infants: que els acompanyin, que els
deixin equivocar-se per aprendre dels errors, que els ajudin a
créixer, que els donin eines i estratègies per seguir endavant...
Creieu que tots els mestres i les mestres haurien de passar
per la direcció d’una escola?
Sí, el fet de passar per l’equip directiu en algun moment de la
vida laboral aporta una visió molt global de l’escola. És una
tasca que ajuda a conèixer els “intríngulis” més interns de
l’engranatge d’aquesta maquinària que fa rutllar el centre que,
d’una altra manera, no es poden viure ni descobrir. Tot i la
responsabilitat que comporta, és una tasca molt enriquidora.

OCTUBRE 2021
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CUP - ALTERNATIVA PER VILOBÍ
ALERTA, INEPTES GOVERNANT-NOS!!

GRUPS
POLÍTICS

CONEIXES L'APP QUE
T'AJUDA A RECICLAR?
L'aplicació Residus i l'espai web residuonvas.cat permet
conèixer de manera visual on s'ha de llençar cada residu
per reciclar-lo correctament. Fent-ho així, s'optimitza el
procés de reciclatge i es millora el medi ambient.
Com funciona?
Primer de tot un cop entrem a l'espai web o a l'aplicació,
ens demanarà el municipi que volem consultar. Si hem entrat un municipi, ens mostrarà quin model de recollida té
implementat. Un cop dins, ens permetrà buscar un residu

Segons l’ordenança municipal, el passat 2 de setembre tocava fer un ple
ordinari. Com que el Sr. Edo estava de vacances, va decidir posposarlo fins al dia 22 perquè a l’ordre del dia “només” hi havia precs i
preguntes. I com que per a Viure Vilobí – PSC el que diguin els altres
grups polítics els és indiferent, doncs per ells era un ple sense temes a
tractar.
Aquest ajornament s’ha convertit en un ple on el que han presentat
es la tercera modificació del pressupost municipal d’enguany. Una
modificació destinada, principalment, a incrementar en 200.000 € el
cost del Parc Central que volen construir a l’antic camp de futbol (bé,
el que en queda). 200.000 € més que s’afegiran a la partida inicial de
230.000 €. Sense ni tan sols tenir encara un pressupost detallat, gairebé
es dobla el pressupostat inicial i, a més, 137.000 € d’aquests 200.000€
sortiran d’un crèdit demanat a la Diputació (PSC). Un augment d’un
86% del pressupost inicial sense donar gaires justificacions, i les poques
que han donat, més valdria que no les haguessin donat perquè si quan
fas un pressupost no tens en compte l’IVA i la part que s’ha de pagar al
constructor, doncs més val tancar la paradeta.
Aquest fet mostra, un cop més, l’alta incompetència dels nostres
governants a l’hora de gestionar els nostres diners i elaborar el
pressupost municipal. Al gener van destinar una partida de 230.000 €
per fer un parc sense saber què volien fer ni quant podia costar. Han
redactat un projecte sense demanar ni consultar res a ningú (ni escola,
ni llar d’infants, ni famílies, ni veïnat, ni partits de l’oposició, ni entitats
socials... a ningú!) i ara han vist que posar tant de ciment costa el doble
del que pensaven perquè es van oblidar de comptar-hi l’IVA (entre
d’altres). I en lloc de reduir el projecte per reduir-ne el cost i ajustar-se
així al pressupost inicial, han decidit tirar pel dret i demanar un crèdit
per pagar-ho. Avall que fa baixada!
I mentrestant, a l’escola Llebeig, el personal docent ha de desatendre
les classes per poder assumir les tasques de consergeria que als nostres
estimats governants municipals no els dona la gana de cobrir. Perquè
no hi ha diners, diuen. Però poden augmentar el pressupost del parc
central un 86% (200.000 € !!!!!!) per la seva ineptitud a l’hora de fer
pressupostos.
Es gasten els nostres diners i endeuten el nostre futur. Viure Vilobí –
PSC, no, gràcies!

pel seu nom i consultar-ne la seva informació sobre on va,
en quin contenidor o si s'ha de dur a una deixalleria, quin
procés de reciclatge segueix i en què es transforma. A més,
també podem consultar totes les deixalleries, mitjançant
un mapa si l'espai web té la ubicació o llistat per municipi
o codi postal. Per a cada deixalleria, ens mostrarà tota la
informació: adreça, horaris, telèfon, residus valoritzables
i/o especials que hi podem dur. A l'espai web, a més, podrem trobar respostes a moltes preguntes sobre els motius
per reciclar. Prova-la!

#PROPOSTES
TORNA L'ABS AMB UNA
24/10. PUNT D'AVITUALLAMENT DE
TEMPORADA ANUAL DE CONCERTS LA PEDALS DE CLIP
Després d’un any sense activitat, l’ABS ja ha recuperat
la seva activitat oferint una temporada de concerts per
al 2021-2022. Aquest octubre:
Dia 3 – Orquestra Almas Gemelas
Dia 10 – Orquestra Delays
Dia 17 – Orquestra Pep Maria Jose Músics
Dia 24 – Orquestra Banda Sonora
Dia 31 – Orquestra New York
Tots els actes estan sotmesos a la normativa anticovid,
és obligatori l’ús de mascareta en tot moment i no es
pot menjar ni beure dins la sala.

El proper diumenge 24 d’octubre Vilobí serà punt
d’avituallament de la ja tradicional Pedals de Clip,
una ruta cicloturística per a bicicletes clàssiques de
carretera que té com a objectiu promocionar l’ús de
la bicicleta clàssica i el territori i, al mateix temps,
homenatjar exciclistes.

29/10. SORTIDA AL TEATRE:
CANTANDO BAJO LA LLUVIA

El divendres 29 d’octubre tornarem a anar al teatre,
aquesta vegada a veure el conegut i exitós musical
Cantando bajo la lluvia. El preu de l’entrada més el bus
és de 55 € i per reservar plaça s’ha de trucar i pagar
a l’ajuntament abans del dia 7 d’octubre. Les places
són limitades. L’hora de la funció és les 21.00 h i se
sortirà de la plaça de la Vila a les 18.45 h. Anima't! ;)
#culturasegura

22/10. TALLER D'ALIMENTACIÓ:
PANCAKES SALUDABLES
El proper divendres 22 d'octubre, es reinicien els
tallers de promoció de l'alimentació saludable amb
la proposta "Pancakes saludables" a càrrec de la
nutricionista Ester Milà. Aquesta activitat és gratuïta
i està adreçada al públic familiar, hi poden participar
tant els més petits com la família que els acompanya.
Serà a les 17.15 h a l'Aula de Cultura, al costat de la llar
d'infants Els Ocellets. Per inscriure-t'hi, truca a les
oficines municipals! ;)

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

