NÚM.157 - ABRIL 2022

VILOBÍ,
el teu poble!

DESTACAT
AJUDES A L’ALUMNAT D’ESO

#L'AULA
PORTES OBERTES A LA LLAR D'INFANTS

#PROPOSTES
ESPECIAL SANT JORDI

@VILOBIELTEUPOBLE

VILOBÍ, EL TEU POBLE

#DESTACAT
Dmytro
Hospital Clínic Regional
Regió
Ucraïna,

Voloshyn
de Rivne
de Rivne
CP 33000

Bon dia a tots, em dic Dmytro Voloshyn. Espero que molts em coneguin. En
el passat vaig estudiar a l'escola Llebeig de Vilobí del Penedès, des de l'any
2001. Després vaig estudiar a l'institut IES Alt Penedès durant dos anys. L'any
2010 vaig tornar a Ucraïna per fer estudis superiors. Després d’estudiar a la
Universitat Mèdica de Chernivtsi, vaig tornar a la meva ciutat natal, Rivne,
on ara treballo com a cirurgià a l’Hospital Clínic Regional de Rivne.
La majoria dels meus familiars es troben a Ucraïna, on cada dia la gent es
veu obligada a viure amb por de cada alarma aèria i el so de les explosions
de bombes.
Estic molt agraït pel suport de la gent d’Espanya en aquest moment
difícil, tant com el suport al món democràtic lliure com en el suport material
que proporcioneu.
La guerra és una cosa terrible, ens cansa des de tots els costats, des de
l’estat espiritual fins a les pèrdues humanes que sentim cada dia.
A més, malgrat la vostra ajuda en el meu camp mèdic, hi ha escassedat de
medicaments i material quirúrgic. Per tant, a causa de la situació, faig una
petició d’ajuda, del més necessari:
- ANTIBIÒTICS per a manteniment intravenós (colistimethatum natricum,
linezolidum, meropenemum, levofloxacinum, metronidazolum).
- AGENTS DILUENTS DE LA SANG (enoxaparinum natrii, heparin sodium)
- MITJANS HEMOSTÀTICS (tranexamic acid, etamsylatum, menadioni natrii bisulfis,
calcii gluconas)
- MATERIAL DE SUTURA (agulles, fils, material traumàtic)
- MÀQUINES DE COSIR FERIDES
- DRENATS DE SILICONA PER A LA CAVITAT ABDOMINAL (diferents diàmetres)
El meu pare i els meus amics a Espanya s’han compromès a enviar l’ajuda
al meu hospital.
Us estaré sincerament agraït i mai oblidaré la vostra ajuda en aquest
període tan difícil de la nostra història. Junts derrotarem aquest mal; la
veritat i la bondat sempre guanyaran.
Us faig una reverència per la vostra compassió i ajuda.
Sincerament, Dmytro Voloshyn
Hospital Clínic Regional de Rivne

LLOC DE RECOLLIDA:

Ajuntament de Vilobí del Penedès. Plaça de la Vila, 1
De dilluns a divendres, de 8 a 14 hores
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VILOBÍ AMB
ELS REFUGIATS
UCRAÏNESOS

AJUTS ADREÇATS ALS ALUMNES
D'ESO PER GARANTIR LA IGUALTAT
D'OPORTUNITATS A L’EDUCACIÓ

En compliment de la resolució aprovada
per unanimitat en el ple extraordinari
de l’Ajuntament el passat 3 de març a
proposta conjunta de tots els grups, s’ha
fet una donació monetària al Comitè
Català d’ACNUR/UNHCR, Agència de
l’ONU per als Refugiats, destinada a
l’ajut als refugiats ucraïnesos amb motiu
de la guerra produïda per la invasió de
les tropes russes que pateix el seu país.

Davant el deteriorament actual de la
situació econòmica hem de mantenir
els esforços per tal d’intentar evitar que
les famílies més vulnerables quedin
desprotegides. Hem de vetllar perquè tots
els infants i joves de Vilobí tinguin
possibilitats de continuar amb la seva
formació i poder desenvolupar les seves
capacitats.
En aquest sentit, s’han aprovat unes
noves bases d’atorgament de beques
municipals, dedicades a la bonificació
dels llibres, material i sortides escolars
per al curs 2022-2023. Per a aquest
curs s’inclouran els ajuts als alumnes

vilobinencs de l’ESO als centres públics
de la comarca.
També us informem sobre les beques per
a estudis postobligatoris. En els darrers
anys els terminis de sol·licitud eren
d’agost a octubre i ara són del 30 de març
al 12 de maig. Per obtenir-ne informació
es pot accedir a les següents adreces:
https://www.becaseducacion.gob.es
https://educacio.gencat.cat/
Per sol·licitar o demanar més informació
de les beques, us podeu adreçar a l’equip
de Serveis Socials Municipals de Vilobí
del Penedès.

VILOBÍ TINDRÀ VIGILANT MUNICIPAL
FINALITZA
L’ELIMINACIÓ DEL
CABLEJAT AERI AL
C/LES GUIXERES

Us informem que durant el mes de
març s’ha eliminat el cablejat aeri i de
telefonia al tram final del c/ les Guixeres,
conegut popularment com el camí de les
Serps. Amb aquesta actuació, finalitzen
les tasques al barri. El cablejat aeri,
a més de generar un impacte visual
i paisatgístic, esdevé perillós per les
possibles descàrregues elèctriques que
pot provocar.

El procés de convocatòria per a la contractació d’una persona encarregada de les
tasques de vigilància del municipi ja ha finalitzat. A partir d’aquest mes d’abril,
l’Ajuntament de Vilobí incorporarà la persona seleccionada, que s’encarregarà de:
· Custodiar i vigilar béns, serveis,
instal·lacions i dependències municipals.
· Ordenar i regular el trànsit dels nuclis
urbans, d’acord amb les normes de
circulació.
· Vetllar pel compliment dels reglaments,
de les ordenances, dels bans, de les
resolucions i de les altres disposicions
i actes municipals, i practicar totes
aquelles notificacions, comunicacions
i tràmits necessaris per al bon
funcionament dels serveis municipals.
· Participar en les tasques d’auxili al
ciutadà i de protecció civil, d’acord amb
el que disposen les lleis.
· Informar, orientar i ajudar els ciutadans
en aquells casos en què sigui requerit/da.
· Conduir i tenir cura del manteniment
i posada a punt del vehicle que se li
proporcionarà.
· Vigilar, denunciar i sancionar les

infraccions en matèria de trànsit.
· Col·laborar i coordinar-se amb altres
cossos de seguretat en aquells casos en
què es requereixi una actuació conjunta.
· Realitzar les funcions de control
i vigilància al carrer per tal de garantir
la protecció de les persones.
· Portar i recollir documentació diversa
(expedients, notificacions, permisos, etc.)
i encàrrecs a altres administracions o
entitats, així com repartir notificacions
diverses.
· Donar suport a l’àmbit d’urbanisme
i activitats en el control de les obres que
es fan al municipi, així com dels diversos
locals que sol·liciten llicencia d’obertura
i de l’ocupació de via pública.
· Tasques de suport a la brigada
municipal.
· Altres de similars que se li puguin
encomanar i les assimilables a un agutzil.

VILOBÍ, EL TEU POBLE

4

#L’AULA
ESCOLA LLEBEIG
CONCURS PER
A LA PORTADA
DEL BUTLLETÍ
DE MARÇ
Els alumnes del Llebeig van participar en el disseny de la portada de
la revista Vilobí, el teu Poble. Les
tutores dels grups de primària van
parlar amb l’alumnat sobre la igualtat de gènere i, de manera voluntària,
van elaborar dissenys molt xulos.

LLAR D'INFANTS
ELS OCELLETS
JORNADES DE
PORTES OBERTES
“ESCOLA BRESSOL
ELS OCELLETS”
Hola, famílies de Vilobí amb infants
petits!
Voleu venir a conèixer el nostre
projecte, les nostres instal·lacions, cada
raconet de la nostra aula, del pati...?
Doncs us esperem el PROPER 30
D’ABRIL de 10.30 h a 13 h a l’escola
bressol.
La nostra escola creu:
En el dret a rebre una educació de
qualitat, oferint un gran ventall
d’oportunitats i vivències a través del
joc, l’experimentació, la manipulació
i el moviment, tot respectant en cada
moment les necessitats individuals i el
ritme de cada infant.

Comptem amb un equip educatiu
estable, amb una formació àmplia i
contínua. Que creu en un infant capaç,
actiu, encuriosit i en la necessitat
d’acompanyar-lo en el seu procés de
creixement i d’autonomia.
La necessitat primordial d’establir
un bon vincle amb l’infant i la
família, per fer realitat la cooperació
i l’acompanyament en l’educació de
l’infant”.
Us esperem per poder ensenyar-vos i
explicar-vos tot allò que fem!
Escola bressol Els Ocellets

El disseny
guanyador
va ser escollit
per la comissió de dones
del poble, que
van triar el
dibuix de la
Rosa, que ens
explica com
ho va fer:
“La Laia, la
nostra tutora, ens va posar a la pissarra
exemples de dibuixos relacionats amb
el tema, i jo amb aquells exemples vaig
fer una barreja i vaig anar improvisant
i vaig decidir posar el signe de la dona
com a representació del sol. Amb els dits,
com que els tenia bruts i no volia que el
dibuix quedés blanc, vaig aprofitar per
pintar el dit gros de color lila i fer la part
del mig, anar fent com una línia perquè
quedés tot el blanc tacat i així no quedés
tan avorrit. També vaig afegir tons de
rosa i alguns tons blavosos”.
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LA DONA DE LA MEVA VIDA
Al Llebeig, i conjuntament amb el Seminari de Coeducació
i Pedagogies Feministes, van preparar una activitat sota el
lema “La dona de la meva vida”.
Cada infant i cada docent de l'escola va portar una fotografia
d’una de les dones més importants de la seva vida, un
referent quotidià (mares, àvies, germanes, tietes...).
A les aules vam parlar de cadascuna de les dones escollides
i vam compartir amb els companys el perquè és important
en la seva vida.
Així vam visibilitzar i reivindicar la importància de les dones
com a referents quotidians i lligats a les cures, ja que sovint
s’ha menystingut aquest rol i cal veure’n la rellevància. Cal
dir que, tot i que històricament aquest paper de cures ha estat
ocupat per dones, cada vegada es van difuminant més els rols
de gènere, i continuem treballant perquè així sigui.

LLEGIR PER APRENDRE I EL GUST PER LLEGIR
suport, aprenent a reflexionar sobre
el que s’ha llegit, sabent-ho explicar i
sabent-ho compartir amb els altres.

La competència lingüística en general
i la comprensió lectora en particular
són a la base de qualsevol aprenentatge.
Els alumnes han de tenir la capacitat
d’usar la lectura com a eina d’accés
a la informació, la descoberta i
l’ampliació de coneixements; és a dir,
l’ús de la lectura esdevé un instrument
d’aprenentatge a totes les àrees i
matèries.
El gust per llegir s’adquireix
desenvolupant l’hàbit lector i
fomentant la lectura en qualsevol

Al Llebeig oferim gran varietat de
propostes lectores que els facin ser
conscients que la lectura és a tot arreu.
Ens interessa que els infants gaudeixin
de la lectura perquè cada vegada
vulguin llegir més i així vagin adquirint
un bon hàbit lector.
La lectura és un instrument útil que ens
permet investigar i aprendre aprofitant
totes les oportunitats que es donen a
l’aula. És per això que a l’escola hem
de destinar recursos al fons de la
biblioteca, per actualitzar-los i tenir
una gran diversitat.
Com ho fem? Aquí en tenim alguns
exemples:
•

Fent de bons models lectors,
hores en què gaudim escoltant una

•

•
•

•

mestra o un company.
Destinant estones de lectura
individual en la qual els infants
“s’endinsen” en algun llibre que els
porti a viatjar molt lluny.
Estones de lectura compartida.
Oferint revistes especialitzades
molt variades que els puguin
interessar: Cavall Fort, Petit
Sàpiens, El Tatano, Reportero Doc,
English Junior.
Activitats lectores diverses: racons,
teixit d’aula…

I ja per acabar us animem a tots a
venir el proper divendres 22, dia
especial i dedicat a Sant Jordi, ja que
trobareu parades de roses i llibres
per a totes les edats. Els beneficis de
la venda de llibres aniran destinats
a renovar i actualitzar el fons de la
biblioteca de l’escola, i el de la venda
de roses, al viatge de 6è.
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#MAGRADAVILOBI
Activitats amb motiu del
Dia Internacional de la Dona

Durant aquest mes de març s’han
dut a terme diverses activitats
englobades en el marc del 8 de
Març, Dia Internacional de la Dona.
La primera activitat va ser una
tertúlia oberta en què es van
debatre temes com ara la conciliació laboral i familiar,repartiment
de les tasques domèstiques, les
relacions de parella, la criança dels
fills/es, ser mare soltera o no tenir
descendència, entre d’altres temes.
Les dinamitzadores de la tertúlia
eren dones de Vilobí de diverses
generacions, fet que aportava
diferents opinions i punts de vista
sobre els temes que es van posar
sobre la taula. Es va comptar amb
la col·laboració de la Rosita Romeu,
la Inés Caparrós, la Carme Desembre, la Joana González, la Irene
Rodríguez i l’Eva Parés.
Un debat molt interessant amb
molta interacció per part del públic
assistent, que formaven unes 45
persones.

En acabar la tertúlia, es va
inaugurar l’exposició fotogràfica
a l’Espai Sènior “Dones d’ahir,
d’avui i del demà”. L’exposició era
el resultat de la col·laboració dels
veïns i veïnes del poble, que van
aportar un total de 143 fotografies.
Moltes d’elles eren cares
conegudes, veïns i veïnes de Vilobí
que ja no hi són i d’altres que sí,
i, a totes elles hi havia les dones
com a protagonistes. L’exposició
va estar oberta al públic tota la
setmana i la gent que volia podia
votar les 3 fotografies que més els
havia agradat.

El dissabte es va fer el torneig de
vòlei, amb més de 40 participants,
entre homes, dones i infants. Va ser
un acte passat per aigua però una
jornada lúdica i esportiva en què
la participació de tothom va ser el
més important. Degut a la pluja es
va haver de suspendre l’exhibició
de twirling prevista.
El diumenge 13 es va fer el concert
vermut amb el grup penedesenc
Trifàsic. En acabar, es van anunciar
les fotografies que havien sortit
guanyadores.

El diumenge es va fer el recompte
de vots de les fotografies i
van sortir com a premiades les
següents: 1r premi: fotografia
enviada per Sara Miralpeix, 2n
premi: “Carolina i el meu bebè”;
3r premi: “Eva i Bet”, i 4t premi:
“La força d’una àvia. Amor
incondicional” (el 3r i 4t premi van
quedar empatades de punts). A la
votació, hi van participar més de
115 persones.

Com a darrer acte de la
programació, el passat dissabte 19
de març es va fer una obra teatral
al local Jaume Via de Vilobí amb el
grup vilafranquí Magret, que ens
van representar l’obra La deessa de
les pells, una obra que ens parla de
sexisme, masclisme, la submissió
de la dona i els estereotips de sexe
dèbil. Una obra que va sorprendre
molt positivament el públic
assistent.
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FOTOGRAFIES PREMIADES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA
"DONES D’AHIR, D’AVUI I DEL DEMÀ”
1R PREMI
"PAULA"

2N PREMI

"CAROLINA I EL
MEU BEBÈ"

3R PREMI
"EVA I BET"

"LA FORÇA D'UNA ÀVIA"

#GRUPS POLÍTICS
CUP - ALTERNATIVA
PER VILOBÍ
SI FALLA LA LLENGUA, FALLARÀ TOT! (Pompeu Fabra)
Aquests darrers dies s’ha fet rebombori per l’ús de les diverses llengües
utilitzades a les escoles, però la realitat és que ja fa molt de temps que
s’està ofegant la llengua catalana i amb ella tot un intent de formar una
societat oberta, acollidora i plural.
La immersió lingüística ha estat un dels consensos més valuosos de país
per tal d’afavorir la cohesió social i garantir la igualtat d’oportunitats
per a tothom. La societat catalana sempre ha estat diversa, l’escola
reflecteix aquesta diversitat i el català n’ha de ser la llengua d’acollida i
de trobada, vinguis d’on vinguis, tinguis les creences que tinguis.
Cal dir que la immersió lingüística no s’ha aplicat MAI ni a l’educació

secundària ni a l’FP o a les universitats, per tant ens la treuen sense
haver-la implantat del tot.
La sentència del TSJC que imposa un 25% de castellà a les aules intenta
enterrar el consens i la llengua catalana a l’educació, ignorant els criteris
pedagògics. Si els tingués en compte no hauria dictat mai aquesta
sentència. A les escoles no hi ha cap problema amb l’ús i l’aprenentatge
de les llengües i, de fet, els resultats de llengua castellana a les famoses
Competències Bàsiques dels alumnes catalans són molt millors que els
dels alumnes d’altres llocs d’Espanya.
La realitat és que ja ens agradaria que només fos el 25%, segurament
l’ús del castellà a les aules és molt més elevat. I la realitat del català és
molt precària, la davallada en l’ús social és ALARMANT!!
De veritat han de ser els jutges els que han d’imposar un model
lingüístic? Què en saben ells, de pedagogia?
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#PROPOSTES
06/04. CAMINADA A
CERDANYOLA DEL
VALLÈS.
El proper dimecres 6 d’abril es farà la
darrera de les quatre caminades de
marxa nòrdica adreçades a la gent gran,
al municipi de Cerdanyola del Vallès.
El recorregut previst, d’uns 8,5 km, és
circular, és a dir, comença i finalitza al
mateix lloc. Si vols inscriure-t’hi, truca
a l’ajuntament.

20/04. INICI DEL CURS
D’INFORMÀTICA
ADREÇAT A LA GENT
GRAN
El proper 20 d’abril comença un nou
curs subvencionat d’informàtica sobre
aplicacions informàtiques i certificat
digital, que es farà els dimecres de
les 9.30 a les 12 h a la sala de plens de
l’ajuntament. El curs és gratuït però té
les places limitades, així que si et ve de
gust posar-te al dia amb la informàtica,
no t’ho pensis i apunta-t’hi trucant
a l’ajuntament.

diumenge 24 d’abril.
L’activitat està oberta a tota la
ciutadania i, principalment, s’adreça
a famílies amb infants a partir de 6
anys i/o a grups d’amics. Les diferents
caminades es faran en diumenge i
caldrà fer-hi la inscripció prèvia a través
del web d’esports de la Diputació de
Barcelona.
Durant cada jornada estan previstes
activitats complementàries a la
caminada, com una formació bàsica
de marxa nòrdica i un taller educatiu
per a infants entre 9 i 11 anys, així com
un taller de jocs infantils en el qual
també podran participar infants
a partir de 6 anys.
Les inscripcions seran gratuïtes i per
ordre de formalització, fins que s’esgoti
la disponibilitat de places. El nostre
desig és que sigui un projecte solidari,
per això, per completar la inscripció, us
emplacem a col·laborar en la campanya
de recollida d'aliments que es
realitzarà a totes i cadascuna de les
caminades en què vulgueu participar.
Es farà préstec de bastons de marxa
nòrdica a totes aquelles persones
que no en tinguin, i totes les persones
participants estaran cobertes per una
assegurança d'accidents.

24/04. CAMINADA DE
MARXA NÒRDICA EN
FAMÍLIA

28/04. XERRADA
ONLINE “LÍMITS
I EXPLOSIONS
EMOCIONALS”

La Gerència de Serveis d’Esports de
la Diputació de Barcelona, amb la
col·laboració de diferents municipis
de la província, aquest any arrenca un
projecte nou, que és el CIRCUIT DE
CAMINADES DE MARXA NÒRDICA
EN FAMÍLIA. El Circuit està format
per 10 caminades diferents, gràcies
a la implicació de 10 municipis de
la província de Barcelona, que es
convertiran en seus de cadascuna de
les caminades en aquest 2022. Vilobí
del Penedès formarà part d’aquest
projecte i la caminada es farà el proper

On es troba l’equilibri entre donar ales,
a la vegada que assenyalem el camí?
Com podem fer-ho perquè els límits
siguin realment respectats? I si el meu
fill/a explota quan sostinc un límit? En
aquesta xerrada descobrirem les claus
per respondre aquestes preguntes i per
acompanyar les explosions emocionals
dels nostres fills de manera efectiva per
minimitzar-ne la freqüència, la durada
i la intensitat, a la vegada que creem un
ambient més agradable a casa. Aquesta
xerrada va adreçada a pares i mares
d'infants entre 0 a 9 anys i futurs pares
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i mares, educadors i acompanyants. A
càrrec de Judit Besora, fundadora de
La Tribu. Si vols assistir-hi, demana’n
l’enllaç a l’ajuntament!

BALLA AMB L'ABS
Dia 3 a les 19 h, PARIS LA NUIT
Dia 10 a les 19 h, HAVANA
Dia 17 a les 19 h, SOL DE NIT
Dia 24 a les 19 h, ALMAS GEMELAS

BIBLIOBÚS
El dia 28 d’abril de les 15.30 h a les 18 h a
davant l’ajuntament.

ESPECIAL
SANT JORDI
22/04. TALLER DE
MANUALITATS I
PINTA CARES DE
SANT JORDI
A les 17.30 h a la plaça de la Vila,
es faran tallers de manualitats
de Sant Jordi i pinta cares
temàtic adreçat al públic infantil
i familiar. Durant l’acte, es
lliuraran els premis del 2n
Concurs Literari de Sant Jordi.
Els tallers són gratuïts i no
requereixen inscripció prèvia.

PARTICIPA AL 2N
CONCURS
Llegeix-ne les bases de
participació a
a www.vilobi.cat.

LITERARI!

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

