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#DESTACAT
MÉS DE 80 SANCIONS
DURANT L'ESTIU PER
INCOMPLIMENT DE LA
NORMATIVA AL PARC DELS
TALLS
Aquest estiu s’han realitzat més de 80 actes de denúncia
a causa de mals comportaments per part dels usuaris i
usuàries en relació amb els usos i la normativa vigent
al Parc dels Talls. Cal destacar que cap persona del
municipi ha estat denunciada per males pràctiques en
aquest espai. Això evidencia el fet que els veïns i veïnes
de Vilobí estimen aquest espai i el respecten. Com cada
any, durant l’estiu s’incrementa significativament la
presència de guardes a la zona dels pèlags. Enguany
s’ha augmentat en una xifra total de 30 hores més
la vigilància del parc durant l’estiu. Des que la zona
dels pèlags es va cedir a l’Ajuntament, ara fa sis anys,
Vilobí destina anualment una partida important a la
preservació del Parc dels Talls (20.000 €) i tres cops per
setmana la brigada treballa per mantenir el parc en bon
estat.
El Parc dels Talls és un espai que cal conservar i que
hauríem de poder i voler compartir amb totes aquelles
persones que el vulguin visitar. No obstant això, des
de l’Ajuntament, i també com a vilobinencs, hem de
seguir posant-hi atenció, prenent mesures per prevenir
determinats comportaments i fent pedagogia de la
importància que els pèlags segueixin sent un espai
tranquil i on gaudir de la natura i l’entorn.

FINALITZADA LA TEMPORADA
DE PISCINA 2020
Donem per acabada un any més la temporada de la piscina;
enguany hem gaudit d’aquest nou espai amb totes les
restriccions que la covid ens ha fet prendre. Creiem que l’espai
que s’ha guanyat tant a la terrassa del bar com a la gespa ens
ha permès mantenir sempre un bon distanciament social
i oferir una sensació de tranquil·litat a totes les persones
usuàries. Durant tot l’estiu s’ha mantingut un aforament
inferior al màxim permès, hem desinfectat diàriament, com
no podria ser d’altra manera, i hem vetllat pel benestar dels
nostres usuaris.

LIMITACIÓ DE CIRCULACIÓ AL
C/LES GUIXERES
Arran d’una petició veïnal a causa de l’excés de soroll nocturn,
el passat mes de juliol es va tallar l’accés als vehicles no
residents al carrer Guixeres de les 22 h de la nit a les 6 h del
matí. La mesura es va consensuar entre tots els veïns i veïnes
i, finalment, l’Ajuntament va prendre la decisió de limitar la
circulació per aquest carrer.
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#ESPAI SÈNIOR
LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN VOL PROMOURE L’ESPAI SÈNIOR, QUE RECULL EL
LLEGAT DE L’ASSOCIACIÓ D’AVIS I HI INCORPORA NOVES PROPOSTES PER TAL D’AMPLIAR L’OFERTA
A UN SECTOR MÉS AMPLI DE VEÏNS DEL NOSTRE MUNICIPI. VOLEM QUE AQUEST CONTINUÏ ESSENT
UN ESPAI AMIGABLE D’ATENCIÓ A LES PERSONES DEPENDENTS O VULNERABLES DEL NOSTRE
MUNICIPI, PER AIXÒ CONTINUAREM IMPULSANT EL PROGRAMA “ACTIVA” I ALTRES INICIATIVES
ADREÇADES A AQUEST COL·LECTIU. PERÒ TAMBÉ VOLEM QUE AQUEST SIGUI UN ESPAI DE LLEURE,
D’OCI, DE SALUT I DE CULTURA PER A TOT EL VEÏNATGE EN GENERAL I EN ESPECIAL PER A LES
PERSONES QUE, PER HAVER ARRIBAT A LA SEVA JUBILACIÓ O PER ALTRES CIRCUMSTÀNCIES,
DISPOSEN DE MÉS TEMPS LLIURE.

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

TALLER APRÈN A
RELAXAR-TE I A
REDUIR L'ESTRÉS
10.00 h – 11.30 h

MANUALITATS DE
PATCHWORK
10.00 h – 12.00 h

ENTRENAMENT
DE LA MEMÒRIA
10.00 h – 11.30 h

CURS
D'INFORMÀTICA
NIVELL 2 (*)
9.30 h – 12.30 h
Del 2/10 al 4/12

ACTIVA (*)
16.00 h – 18.00 h

GIMNÀSTICA AMB
LA NICOLE
16.00 h – 17.00 h

ACTIVA (*)
16.00 h – 18.00 h

(*) Cursos subvencionats

TALLER APRÈN A RELAXAR-TE I A REDUIR L'ESTRÉS
Data d’inici: 6 d’octubre
Cada dimarts al matí practicarem tècniques de mindfulness que ens ajudaran a relaxar-nos i augmentar el nostre nivell de benestar emocional. A més, en cada sessió
aprofundirem una mica per conèixer què és exactament
l’estrès i com funciona, quines emocions tenim i com gestionar-les. Així com també, quines eines tenim per aconseguir una bona comunicació amb els altres.

TALLER DE PATCHWORK
Data d’inici: 7 d’octubre

ENTRENAMENT DE LA MEMÒRIA
Data d’inici: 8 d'octubre

El taller de manualitats se centra bàsicament en el disseny
d’accessoris tèxtils de moda i per a la llar com també en
la tècnica del patchwork contemporani o costura creativa.
Tot i que també podreu realitzar altres activitats manuals
de pintura creativa i altres tipus de manualitats.

A mesura que ens fem grans la nostra memòria pot presentar símptomes d’esgotament i iniciar un procés de
deteriorament cognitiu. En el taller d’entrenament de la
memòria es desenvoluparan un conjunt d’eines i activitats
per millorar i estimular la memòria així com també afavorir
l’autonomia personal i les relacions interpersonals.

GIMNÀSTICA AMB LA NICOLE
Data d’inici: 8 d’octubre
Mantén-te en forma amb aquest taller on es treballarà una
correcta postura corporal, la respiració, estiraments, exercicis per exercitar totes les parts del cos amb moviments
suaus i la relaxació
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INFORMACIÓ GENERAL PER A TOTS ELS CURSOS DE L'ESPAI SÈNIOR:
Usuaris de Vilobí:
Quota majors de 65 anys: 10 €/mes (1 activitat) o 18 €/mes (2 activitats)
Quota menors de 65 anys: 15 €/mes (1 activitat) o 25 €/mes (2 activitats)
Usuaris de fora de Vilobí :
Quota majors de 65 anys: 15 €/mes o 30 €/mes (2 activitats)
Quota menors de 65 anys: 20 €/mes (1 activitat) o 35 €/mes (2 activitats)
Cada curs ha de tenir un mínim d’inscripcions.
Per formalitzar les inscripcions podeu trucar o anar a l’ajuntament en el seu horari obert al públic.
Les quotes es passaran pel compte bancari trimestralment.
IMPORTANT: LA NORMATIVA DE LA COVID-19 ENS ESTIPULA QUE ELS GRUPS
MÀXIMS PER ACTIVITAT HAN DE SER DE 10 PERSONES SI L’ESPAI HO PERMET.
INSCRIPCIONS FINS AL DIA 25 DE SETEMBRE

28 d’agost de 2020

Novetats:
mesures per contenir els brots
aplicables a tot Catalunya
10 màx.

Es prohibeixen les trobades i
reunions de més de 10 persones
tant en l’àmbit privat com en
l’àmbit públic.
En restaurants, bars i terrasses es limita a
10 persones per taula, mantenint la distància mínima
entre taules.
No es consideren incloses en aquesta prohibició, sempre que compleixin
les indicacions de seguretat aprovades pel PROCICAT:
/ Les activitats laborals, les activitats de culte i actes religiosos
/ Els mitjans de transport públic.

2020. © Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut (10.8.2020)

/ Les activitats culturals, d’arts escèniques i musicals,
cinema o exposicions
/ Les activitats lúdiques i recreatives, com ara parcs d’atraccions i
parcs infantils
/ Les activitats esportives, com ara piscines descobertes,
gimnasos i instal·lacions esportives
/ L’obertura de biblioteques, arxius, museus i monuments

No poden participar en trobades i/o reunions persones
amb símptomes de COVID-19 ni que estiguin en
aïllament o quarantena.
S‘han de mantenir i extremar les mesures de protecció:
mascareta, distància, rentat de mans, grup estable de
convivència.

Per a més informació, consulta canalsalut.gencat.cat/coronavirus

No es pot fumar
ni al carrer ni en espais
a l’aire lliure si no és
possible respectar una
distància entre persones
d’almenys 2 metres.

2 m.

Qualsevol tipus de dispositiu d’inhalació de tabac,
pipes d’aigua, catximbes o assimilats.

/Salut
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#AULA DE CULTURA
ACTIVITATS PER A TOTES LES EDATS, GUSTOS I PREFERÈNCIES
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

CURS DE CATALÀ
NIVELL BÀSIC I
ELEMENTAL (*)
9.30 h – 10.30 h
Cal Boter

PILATES
9.20 h – 10.20 h
Cal Boter

CURS DE CATALÀ
NIVELL BÀSIC I
ELEMENTAL (*)
9.30 h – 10.30 h
Cal Boter

PILATES
9.20 h – 10.20 h
Cal Boter

PILATES
15.20 h – 16.20 h
Cal Boter

IOGA
15.10 h – 16.10 h
Cal Boter

IOGA
20.00 h – 21.30 h
Sala Centre Cívic

DIVENDRES

PILATES
15.10 h – 16.00 h
Cal Boter

PILATES
17.20 h – 18.20 h
Cal Boter

TALLER DE
MANUALITATS
19.00 h – 20.30 h
Cal Boter

CLUB DE
LECTURA (*)
3r dimecres de
cada mes
21.00 h – 23.00 h
Cal Boter

ZUMBA
21.00 h – 22.00 h
Sala Centre Cívic

ITALIÀ
INICIACIÓ
18.30 h – 20.00 h
Cal Boter

(*) Cursos subvencionats

IOGA
Data d’inici: 5 d’octubre

PILATES
Data d’inici: 15 de setembre

El ioga és una ciència que purifica el nostre cos i la nostra
ment, alliberant-nos de totes les pertorbacions, de la mateixa manera que el vent allunya els núvols que tapen el
sol. El ioga remou gradualment els dolors físics i emocions
no desitjades, i d’aquesta manera incrementa la nostra
qualitat de vida. Si vols sentir tot això i moltes coses més,
aquesta és la teva classe. Curs adaptat a tots els nivells.

Comencem la nova temporada i fer pilates és una molt
bona opció, ja que és una forma d’entrenament físic molt
complet per treballar i reforçar tota la musculatura del
cos, alinear i equilibrar la postura, flexibilitat, reforçar la
faixa abdominal, consciència corporal, resistència i esforç.
Treballarem amb complements per fer estiraments i/o per
afegir dificultat a les sessions (flex-band, miniball, foam
roller, peses, stick, pilota suïssa).La pilota suïssa l’ha de
comprar l’alumne i té un cost de 10 € aproximadament.

Monitora: Glòria Eguren
Preu Activitat: 18 €/mes

Monitora: Eva Sas
Preu Activitat: 18 €/mes
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TALLER DE MANUALITATS
Data d’inici: 15 de setembre

ZUMBA
Data d’ inici: 17 de setembre

Aquest taller es basa en la decoració d’objectes nous per
poder anar treballant les diferents tècniques que hi ha al
mercat, però també es treballaran coses que es puguin
tenir per casa i se li volen donar un rentat de cara per ferlos més actuals. Algunes de les tècniques que s’utilitzaran
seran el decoupage, el decapat amb cera i algunes altres
tècniques molt interessants.

Ballar, riure, desconnectar, divertir-te, emocionar-te i
gaudir són alguns dels adjectius que viuràs si vens a les
classes de zumba que t’hem preparat. Unes coreografies
a l’abast de tothom on només hauràs de pensar a divertirte i passar una estona agradable.

Monitora: Rosa Vilamajó
Preu Activitat: 18 €/mes

Monitora: Patri
Preu Activitat: 18 €/mes

ITALIÀ INICIACIÓ
Data d’inici: 2 d’octubre

CURS DE CATALÀ NIVELL BÀSIC I ELEMENTAL
Data d’inici: 14 de setembre

Curs d’ italià de nivell inicial per adquirir nocions bàsiques
de gramàtica italiana i poder expressar-nos i mantenir una
conversa en italià durant els nostres viatges a Chiusanico.
Aprendrem italià de manera distreta combinant exercicis
escrits i exercicis orals.

En aquest curs et donem les eines i recursos bàsics per
desenvolupar-te en català en situacions quotidianes, amb
l’objectiu de facilitar la integració en la vida social i cultural del municipi. Adreçat a aquelles persones que volen
aprendre a parlar en català amb fluïdesa i correcció i per a
les que volen escriure’l adequadament.

Professora: Michela d’Auria
Preu Activitat: 18 €/mes

INFORMACIÓ GENERAL PER A TOTS ELS CURSOS DE L'AULA DE CULTURA:
Quota majors de 65 anys: 12 €
Usuaris de Vilobí:
Quota mensual per 1 activitat: 18 €
El pack de 2 sessions setmanals (mateixa activitat o activitat diferent): 30 €/mes
Usuaris de fora de Vilobí:
Quota mensual per 1 activitat: 20 €
El pack de 2 sessions setmanals (mateixa activitat o activitat diferent): 35 €/mes
Cada curs ha de tenir un mínim d’inscripcions.
Per formalitzar les inscripcions podeu trucar o anar a l’ajuntament en el seu horari obert al públic.
Les quotes es passaran pel compte bancari trimestralment.
IMPORTANT: LA NORMATIVA DE LA COVID-19 ENS ESTIPULA QUE ELS GRUPS MÀXIMS PER ACTIVITAT HAN DE SER DE 10 PERSONES PER A TOTS ELS CURSOS EXCEPTUANT PILATES, EN QUÈ
ELS GRUPS HAN DE SER DE MÀXIM 6 PERSONES.
INSCRIPCIONS FINS AL DIA 10 DE SETEMBRE
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VIURE VILOBÍ
El passat 19 d’agost es va dur a terme un Ple extraordinari, convocat a petició dels
tres grups de l’oposició, per votar una moció de rebuig al Reial decret llei 27/2020,
que es tramitarà com a projecte de llei davant el Congrés de Diputats i que recull
l’acord entre el govern central i la FEMP perquè els ajuntaments voluntàriament
enviïn els seus romanents positius de tresoreria al govern central en forma de
préstecs. Abans que l’alcalde convoqués el Ple, el grup municipal Viure Vilobí vam
proposar la modificació de dos punts de la moció, i així, sumar-nos-hi. Un dels punts
demanava que l’Ajuntament de Vilobí es donés de baixa de la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP), signant de l’acord amb el govern central. El
cas és que no podem donar-nos de baixa perquè no hi estem adherits. L’altre punt
instava el govern municipal a assignar el romanent de tresoreria acumulat a una
partida extraordinària del pressupost de 2020 “amb l’objectiu de blindar aquests
diners i evitar que es faci efectiu el traspàs forçós que pretén el govern espanyol”.
No hi podíem votar a favor perquè, entre altres coses, aquest decret estableix que
els ajuntaments poden voluntàriament fer el préstec; els ajuntaments que no vulguin
prestar els seus estalvis no han de desobeir cap decret ni cap normativa. A més, no
és legal assignar el romanent a una partida extraordinària qualsevol. El romanent
de tresoreria reflecteix la situació de liquiditat de l’entitat al tancament de l’exercici,
que es troba disponible per finançar despeses; esdevé un indicador molt important
per valorar la solvència financera a curt termini de l’Ajuntament, i la seva destinació
ve fixada per llei. Creiem important explicar que si l’Ajuntament de Vilobí del
Penedès té un romanent de tresoreria positiu és fruit d’una bona gestió dels recursos
municipals al llarg dels anys, i cal destinar-lo a aquells supòsits que fixa la llei i
que reverteixin en la millora del nostre municipi, i no fer-ho de pressa i corrents
per oposar-se a un projecte de llei, i molt menys tenint en compte, com ja s’ha
dit, que aquest préstec a l’Administració general de l’Estat és voluntari. Aquesta
moció s’hagués pogut gestionar de manera molt diferent de com s’ha fet i sense la
necessitat de convocar un Ple extraordinari. Si s’hagués arribat a un acord en els dos
punts que no compartíem, s’hagués pogut aprovar un Decret d’alcaldia per deixar
constància de la disconformitat de l’Ajuntament de Vilobí amb aquest projecte de
llei i posteriorment ratificar-lo en el Ple ordinari del mes de setembre. D’altra banda,
és una llàstima que els tres grups de l’oposició ni tan sols volguessin entrar a discutir
si hagués estat possible una moció conjunta.

SENTVILOBÍ+JUNTSXCAT
El passat 19 d’agost, SENTVILOBÍ+JuntsxCat, amb la resta dels grups de
l’oposició, vàrem sol·licitar un Ple extraordinari amb una moció conjunta, en
rebuig que el Gobierno de l’Estat espanyol es quedi el romanent de tresoreria
de l’Ajuntament de Vilobí. Abans de tot, volem comentar que 4 regidors dels
9 vàrem sol·licitar que el Ple que provocàvem fos telemàtic. Se’ns va negar,
extraoficialment, quan gairebé la meitat dels regidors ho sol·licitaven. Des de
SENTVILOBÍ+JuntsxCat creiem que els estalvis que el nostre Ajuntament té,
allò en què totes les veïnes i veïns han col·laborat directament i indirectament, es
puguin utilitzar en aquest moment d’incertesa tan delicat que ens toca viure com
a conseqüència de la pandèmia de la covid-19. El romanent hauria de revertir
a les nostres veïnes i veïns aplicant polítiques de reactivació socioeconòmica.
És a dir, fer que el dia a dia sigui més fàcil, tot i la crisi que s’anirà agreujant a
mesura que passi el temps. Hauríem de prioritzar les ajudes a les famílies que ara
mateix necessitarien una empenta, la reducció de quotes dels serveis municipals,
en definitiva, tot allò que ja vàrem posar en manifest ens els darrers plens i que
en algun d’ells, ja es va acabar acceptant alguna petita iniciativa.Finalment, la
moció va quedar desestimada pels 5 vots en contra (equip de govern) vs. els 4
a favor que provenien dels grups de l’oposició. L’alcalde, per justificar els seus
vots negatius, va llegir uns fragments, que ens imaginem que provenien de
l’argumentari del PSC, com ara que “el Gobierno no necessita aquests diners”
referint-se els romanents dels ajuntaments. La qual cosa no s’entén, perquè si no
els necessita, per què els vol?

SENTVILOBÍ+JuntsxCat us segueix escoltant per qualsevol suggeriment o
queixa i us demana precaució. Posa’t en contacte a sentvilobi@gmail.com.
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VILOBÍ I REPÚBLICA
LA MAJORIA NO DONA DRET A SALTAR-SE LA LLEI
El govern municipal socialista de Vilobí actua massa sovint a cop
de decret i sense respectar la sobirania del Ple municipal, on som
representats tots els regidors elegits democràticament. La majoria
absoluta que van obtenir a les urnes és evident que els permet governar
sense haver de negociar res amb la resta de grups, però en cap cas no és
una llicència per saltar-se la llei i fer les coses a la seva manera “perquè
a Vilobí sempre s’han fet així”. El nostre grup municipal va denunciar
en el Ple extraordinari del mes de juny una irregularitat flagrant que la
mateixa secretària i interventora municipal va avalar sense pal·liatius.
Es tracta de les taxes de preus públics del Casal d’Estiu i l’Estiu Jove,
que el govern va posar a consideració del ple, com és preceptiu, quan ja
feia dies que les estaven cobrant. O sigui, el govern va decidir aplicar
uns preus –no especialment econòmics, precisament– i començar-los a
cobrar quan el Ple encara no els havia aprovat. La mateixa secretària
municipal va reconèixer públicament la irregularitat, però el govern del
senyor Edo no només no va donar explicacions, sinó que ni tan sols
s’ha disculpat. Aquesta manera de gestionar el bé públic demostra el
grau d’esgotament d’un govern que viu de la inèrcia i les subvencions
i que ja no té cap projecte per a Vilobí, més enllà de les obres de totxo
i ciment. La falta de projecte fa que aquest govern improvisi cada
dia i que ni tan sols tingui la decència de respectar la sobirania del
Ple. No, senyor Edo, la majoria absoluta no li dona dret a fer el que li
plagui ni a saltar-se la llei quan li convé. Governi amb més humilitat i
transparència, siusplau. Tots els veïns i veïnes de Vilobí li ho agrairem.

CUP ALTERNATIVA PER VILOBÍ
El passat mes d’agost l’oposició vam presentar una moció conjunta en contra
de cedir els diners del romanent de l’Ajuntament de Vilobí al govern de Pedro
Sánchez i instant l’equip de govern a gastar aquest romanent en millores
municipals. Els diners de Vilobí són per a Vilobí! Malauradament, tot l’equip
de govern va votar en contra d’aquesta moció, de manera que es mostren muts
i submisos a les directrius de Madrid.D’altra banda, només 48 h abans del
darrer Ple de juliol, els partits de l’oposició rebíem —com sempre— l’ordre
del dia, que incloïa diversos punts, cap d’ells explicats prèviament, ni dialogats,
ni informats: una nova modificació (la quarta!) del pressupost municipal que
no es deu pas a un imprevist, sinó que s’hagués pogut preveure en el moment
de l’elaboració dels pressupostos; un conveni de gestió forestal que es porta
treballant amb la Diputació i els municipis del Penedès-Garraf des de fa anys i
que mai s’ha comunicat a la resta de regidors. En un moment en què els Pèlags
i la gestió dels boscos haurien d’estar sobre la taula i ser tema clau de treball
municipal, un conveni de gestió forestal hagués pogut ser un pal de paller d’un
projecte interessant per al municipi. Però no, ni un bri d’informació, de treball
conjunt ni de petició d’opinió. En la mateixa línia, tampoc sabem a quins actes
culturals es destinaran els diners de la Festa Major suspesa ni de l’estiu pelat
d’activitats a Vilobí. Sabem que la situació sociosanitària no és fàcil, però es
podria haver apostat per un replantejament de les activitats culturals, amb una
aplicació dràstica de mesures de protecció davant de la covid-19, i no pas per
una cancel·lació total de la vida cultural del poble. Es contractaran realment
els autònoms del poble afectats per la covid-19 per dur a terme actes i serveis
necessaris que en altres ocasions es contractaven fora del municipi, tal com
l’Ajuntament es va comprometre en el Ple de maig? Ara per ara no en tenim cap
notícia i no hem vist cap gest en aquest sentit.Demanem així, una vegada més,
més informació, treball conjunt i previsió d’accions. Creiem que els regidors
han d’estar informats directament per comunicacions internes del Consistori i
no pas per les cartes embustiades a totes les llars del poble. L’Ajuntament, mal
que pesi a alguns, som tots, i tots hem de poder donar resposta i informació als
veïns.Podeu fer-nos arribar els vostres suggeriments, opinions i inquietuds a
vilobidelpenedes@cup.cat
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#PROPOSTES
DATES LÍMIT PER A INSCRIURE'S A
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
L'AULA DE CULTURA I ESPAI SÈNIOR
Estàs pensant quines activitats faràs en reprendre el
curs després de les vacances? A l’interior d’aquest butlletí trobaràs les propostes de l’Aula de Cultura 2020.
Recorda que la data límit per inscriure’s és el dia 10 de
setembre!
Aquest any les activitats de la gent gran passen a gestionar-se des de l’Ajuntament de Vilobí. Si vols inscriure’t en
alguna de les propostes presentades, tens temps fins al 25
de setembre.

Comencem nova temporada d’esport a l’Escola Esportiva Municipal. Tot i la situació sanitària complicada
en què ens trobem, creiem necessari seguir fomentant
l’esport al municipi. Tenim clar que serà un any complicat per a tots degut al risc de rebrots i/o contagis, tot
i així des de l’EEM treballem per oferir-vos una àmplia
oferta esportiva per a totes les edats i amb la major seguretat possible. Esperem poder gaudir plegats un any
més practicant esport a Vilobí.

PREINSCRIPCIONS DE
TEMPS DE DANSA
Des de Temps de Dansa tenim moltes
ganes de reprendre les classes, després
que el passat mes de març la covid ens
obligués a aturar la nostra activitat de
manera inesperada. Com sabeu, els
protocols són molt canviants i ens és
molt difícil saber de quina manera podrem iniciar el curs.
Tot i això, estem il·lusionades de poder recuperar certa
normalitat garantint no només la prevenció i seguretat
sinó l’essència de l’activitat i els valors que la caracteritzen.
La nostra intenció és començar el curs al mes d’octubre,
com cada any. Per tal de tenir marge de maniobra en cas
d’haver de fer grups més reduïts, hem obert el període
de preinscripcions. Si tens intenció d’apuntar-te o bé de
provar Temps de Dansa, t’agrairíem que t’hi inscriguessis
en el formulari que et facilitem a continuació. Això ens
ajudarà molt a poder organitzar-nos de manera òptima!
Moltes gràcies i esperem retrobar-te ben aviat!

INICIA LA TEMPORADA DE
TWIRLING
El Club de Twirling Vilobí començarà els entrenaments
coincidint amb l’inici del curs escolar. El plantejament de les
classes seguirà sent com els altres anys, combinant la tècnica
de bastó i la gimnàstica rítmica, per assolir bones condicions
físiques per a la pràctica d’aquest esport. Des del club ja
s’ha treballat amb un seguit de mesures i protocols per tal
de garantir la seguretat dels membres, com per exemple,
controls de temperatura a l’inici de cada entrenament o la
desinfecció de l’espai i materials utilitzats, entre d’altres.
Dipòsit legal: B. 51011-1999 | vilobielteupoble@gmail.com
Coordinació: Regidoria de Comunicació

REVISIONS ITV DE
VEHICLES AGRÍCOLES
Els propers dies 16, 19 i 20 d’octubre de les 9 a
les 13 h, es duran a terme inspeccions tècniques
d’ITV per a vehicles agrícoles mitjançant una
unitat mòbil. Les revisions es faran al c/ Figueretes (davant el magatzem de la brigada municipal)
i cal demanar cita prèvia trucant a les oficines
municipals al 93 897 89 80.
RECOMANACIONS:
-Pagament amb targeta
-Utilitzar mascareta
-Respectar hora concertada per evitar aglomeracions
PER A PODER PASSAR LA INSPECCIÓ
TÈCNICA ÉS OBLIGATORI PORTAR EL REBUT DE L’ASSEGURANÇA DEL VEHICLE
PERIODICITAT DE LES INSPECCIONS:

D’acord amb el RD 2042/1994 de 14 d’octubre, que
regula la inspecció tècnica de vehicles, la primera
inspecció ITV a vehicles agrícoles s’ha de dur a terme al
cap de 8 anys de la data de primera matriculació; per a
vehicles ciclomotors, la primera inspecció ITV s’ha de
fer al cap de 3 anys de la primera matriculació. (Per a
més informació dels terminis de revisió de ciclomotors,
consulteu DOGC de 14/01/2009 núm. 5296.)

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

