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VILOBÍ, EL TEU POBLE / MUNICIPAL

#DESTACAT
ACORDS DE PLE
07/04/21
• Per unanimitat s’acorda sol·licitar una subvenció a la Generalitat 
de Catalunya de compensació econòmica per abonar retribucions 
a determinats càrrecs electes, segons el següent detall:

Nom i cognom: Francesc Xavier Edo Vargas
NIF: 35115515N
Càrrec: Alcalde
Data alta Seguretat Social: 01/10/2015
Període: D’1/1/2021 a 31/12/2021
Dedicació en %:75

28/04/21
• Per unanimitat, s’acorda proposar a la Sala de Govern del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament com a 
jutge de pau substitut del municipi el veí amb NIF 43719948F.
• Per unanimitat, s’acorda aprovar l’expedient per a la 
contractació de l’arrendament de les instal·lacions del bar de la 
piscina municipal i disposar el procediment de licitació.
• Amb cinc vots a favor (grup municipal Viure Vilobí – CP), 
dues abstencions (grups municipals Vilobí i República – ERC 
i SentVilobí+JuntsxCat) i un en contra (grup municipal CUP – 
Vilobí), s’aprova la modificació de les ordenances fiscals números 
27, 28 i 32, les tarifes de les quals queden com segueix: 

Ordenança fiscal número 27. Taxa per la prestació dels serveis 
al centre d’educació infantil municipal Els Ocellets. 
Article 4. Quota tributària 

CONCEPTE EURO

Drets de matriculació 100,00
Quota mensual infants nascuts l’any 2021 (P0), horari 
complet 150,00

Quota mensual infants nascuts l’any 2020 (P1), horari 
complet 150,00

Quota mensual infants nascuts l’any 2019 (P2), horari 
complet 150,00

Quota mensual infants nascuts l’any 2021 (P0), de 9 a 13 
hores 115,00

Quota mensual infants nascuts l’any 2020 (P1), de 9 a 13 
hores 115,00

Quota mensual infants nascuts l’any 2019 (P2), de 9 a 13 
hores 115,00

Quota mensual per 1 hora d’acollida o permanència 
diària fixa (3 dies setmanals com a mínim) 15,00

Quota mensual per 2 hores d’acollida i/o permanència 
diàries fixes (3 dies setmanals com a mínim) 25,00

Hora esporàdica d’acollida o permanència 5,00
Servei de menjador (tot el mes), a partir de 18 mesos 
inclosos 115,00 

Dia esporàdic de menjador, a partir de 18 mesos inclosos 7,00
Servei de donar els àpats del migdia (tot el mes), fins a 17 
mesos inclosos 70,00

NOTES: 
• Aquest preu inclou tot el curs escolar.
• La matrícula s’abonarà en un pagament únic abans de l’inici del 
curs escolar, durant el mes de juliol.
• La quota del mes de juliol de 2022 serà proporcional al nombre 
de dies lectius. En cas de no assistència durant aquest mes, no es 
cobrarà la quota. Per gaudir d’aquesta exempció, caldrà notificar 
la no-assistència amb un mes d’antelació, bé a l’ajuntament, bé a 
la llar d’infants.
• El servei de permanència, de 17 a 18 hores, requereix un mínim 
de 10 usuaris.
• Si es preveu que un/a alumne/a que rep el servei continu de 
menjador no es quedarà a dinar, caldrà avisar d’aquest fet abans 
de les 9.30 hores. En aquest cas només s’abonarà la part de quota 
corresponent a l’àpat, no al monitoratge.

Article 5. Bonificacions de les quotes

1. S’aplicarà un coeficient reductor sobre les tarifes per escolaritat 
i menjador del 0,75 (reducció del 25% de la quota corresponent) 
per ser família nombrosa o monoparental amb ingressos inferiors 
2,7 vegades a l’IRSC anual (Índex de renda de suficiència de 
Catalunya). Per a aquestes bonificacions s’estableixen uns 
coeficients de renda ponderada segons el nombre de membres de 
la unitat familiar i les situacions de famílies monoparentals i de 
membres amb discapacitat.

2. S’aplicarà un 10% de descompte sobre les quotes per al segon o 
darrer germà inscrit simultàniament.

Ordenança fiscal número 28. Taxa per la prestació de serveis a 
la piscina municipal. Article 4 

Quota tributària. La quantia de la taxa es determinarà 
aplicant les tarifes següents:
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ABONAMENTS INDIVIDUALS DE TEMPORADA (EMPADRONATS)

Petit Nascuts a partir de 2018 Gratuït

Infantil Nascuts entre 2009 i 2017 (ambdós inclosos) 35,00 €

Jove Nascuts entre 2004 i 2008 (ambdós inclosos) 45,00 €

Adult Nascuts fins al 2003 55,00 €

ABONAMENTS INDIVIDUALS DE TEMPORADA (NO EMPADRONATS)

Petit Nascuts a partir de 2017 Gratuït

Infantil Nascuts entre 2008 i 2016 (ambdós inclosos) 60,00 €

Jove Nascuts entre 2003 i 2007 (ambdós inclosos) 70,00 €

Adult Nascuts fins al 2002 80,00 €

ABONAMENTS FAMILIARS DE TEMPORADA (NOMÉS EMPADRONATS)

2 adults + 1 fill menor d'edat 110,00 €

2 adults + 2 fills menor d'edat 120,00 €

2 adults + 3 fills menor d'edat 130,00 €

2 adults + 4 fills menor d'edat 140,00 €

2 adults + 5 fills menor d'edat 150,00 €

ENTRADA AMB DRET A UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

Petit Nascuts a partir de 2018 Gratuït

Infantil Nascuts entre 2009 i 2017 (ambdós inclosos) 3,00 €

Jove Nascuts entre 2004 i 2008 (ambdós inclosos) 4,00 €

Adult Nascuts fins al 2003 5,00 €

ABONAMENTS FAMÍLIES MONOPARENTALS TEMPORADA 
(NOMÉS EMPADRONATS)

1 adult + 1 fill menor d'edat 80,00 €

1 adult+ 2 fills menor d'edat 90,00 €

1 adult + 3 fills menor d'edat 100,00 €

Notes:

• Enguany, i ateses les especials circumstàncies sanitàries 
derivades de la crisi de la COVID-19, el bany a la piscina 
municipal de Vilobí del Penedès i l’estada a la zona de 
platja estaran limitats al percentatge autoritzat de la 
capacitat de l’aforament de la instal·lació, si fos el cas.

• Les persones que tinguin la condició de pensionistes 
gaudiran d’una reducció del 50 per cent en les tarifes.

• Les persones que acreditin una discapacitat reconeguda 
mínima del 33 per cent gaudiran d’una reducció del 50 
per cent en les tarifes. 

Ordenança fiscal número 32. Taxa per la prestació del servei de 
casal per a infants i joves. Article 6. 

Quota tributària. La quota tributària es determinarà en funció 
de la tipologia dels grups d’activitats:

Casal d’estiu (comprèn des de P3 fins a 6è de primària, 
ambdós inclosos), Grups: Petits: P3, P4 i P5; Mitjans: 1r, 2n i 3r 
de primària; Grans: 4t, 5è i 6è de primària. 

CASAL D'ESTIU DEL 25 DE JUNY AL 30 DE JULOL  DE 2021 (ambdós inclosos)
COLÒNIES DEL 29 AL 31 DE JULIOL

Concepte Empadronats No empadronats

5 setmanes 300,00€ 410,00 €

Setmana de colònies 125,00 € 140,00 €

1 setmana 70,00 € 80,00 €

SERVEI D'ACOLLIDA DE 8.00 A 9.00 H

5 setmanes 58,00 € 64,00 €

4 setmanes 40,00 € 54,00 €

1 setmana 14,00 € 15,50 €

1 dia 3,00 € 3,50 €

SERVEI DE MENJADOR DE 13.00 A 16.00 H

5 setmanes 70,00 € 77,00 €

4 setmanes 59,00 € 65,00 €

1 setmana 18,00 € 20,00 €

1 dia 5,00 € 6,00 €

Notes:
• El servei de menjador serà amb carmanyola portada de 
casa, i serà en format de pícnic. Cada participant haurà de 
portar de casa: carmanyola, coberts, got i una bossa per 
desar-ho tot.

Estiu Jove (comprèn des de 1r fins a 4t d’ESO, ambdós inclosos). 

Concepte Empadronats No empadronats

Sencer (del 5 al 23 de juliol) 300,00€ 380,00€

1 setmana (del 5 al 9 de juliol) 90,00 € 100,00 € €

Setmana Jove (del 12 al 16 de juliol) 255,00 € 265,00 €

Setmana 3 (del 19 al 23 de juliol) 90,00 € 100,00 €

Setmana BTT (del 26 al 30 de juliol) 150,00 € 175,00 €

ACTA D'ESCRUTINI DE LA 
CONSULTA SOBRE LES 
PLAQUES DE CARRER
A Vilobí del Penedès, el dia 27 d’abril de 2021, essent les 
13.00 hores, es procedeix a efectuar l’escrutini sobre el 
resultat de la consulta efectuada per escollir el color de 
les plaques que es col·locaran per senyalitzar els carrers 
del municipi. 

Efectuat el recompte per la secretària municipal que 
signa, dona el resultat següent:
Nombre de vots emesos: 68
Plaques de color crema: 43 vots 
Plaques de color verd: 25 vots

El resultat de la consulta es pronuncia a favor de les 
plaques de color crema.
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LA VACUNACIÓ 
COVID A VILOBÍ
A Vilobí es va iniciar la vacunació 
contra la COVID la darrera setmana de 
febrer, més concretament el dia 23. 
Aquesta està sent una campanya de 
vacunació especial, determinada tant 
per les característiques de conservació 
i presentació de les vacunes com per la 
seva disponibilitat. Possiblement, mai 
una campanya de vacunació havia estat 
tan marcada per la controvèrsia i l’excés 
d’informació. Mai una vacuna havia 
estat tan esperada i alhora havia rebut 
tantes crítiques. Per aquests i altres 
motius l’organització de la vacunació 
no ha estat fàcil. Centenars de trucades 
per informar, per resoldre dubtes, 
per programar... i finalment ho hem 
aconseguit, i ho continuarem fent. Ha 
estat un treball intens i grat de l’equip 
del consultori de Vilobí. L’evolució de 
la vacunació ha seguit en tot moment 
les indicacions del Departament de 
Salut, que va prioritzar, en primer lloc, 
persones amb grau de dependència 
reconegut (grau III) i les persones en 
Programa d’Atenció Domiciliària. 
Posteriorment es va incloure els majors 
de 80 anys i tot seguit els majors de 69.  

Un determinant del desenvolupament 
de la vacunació ha estat el 
subministrament de les vacunes. Els 
primers dies es disposava de poques 
dosis i, amb l’objectiu d’optimitzar-
ne l’ús, es va centralitzar la vacunació 
a Monjos. A mesura que van arribar 
més dosis es va poder distribuir per 
diferents centres i vam poder vacunar 
a Vilobí.

Les primeres persones a ser vacunades 
a Vilobí, el 25 de febrer, van ser aquelles 
que estaven dins el Programa d’Atenció 
Domiciliària i els seus cuidadors 
Aquelles persones que es podien 
desplaçar van ser vacunades a Monjos i 
a partir del 31 de març hem dedicat tots 
els dijous a vacunar, primeres i segones 
dosis: més de 200 persones i prop de 
mig miler de dosis.

La participació dels veïns ha estat 
organitzada i exemplar. S’han registrat 
un total de 12 negatives a la vacuna, i 
en algun cas s’ha hagut d’ajornar la 
vacunació per motius clínics.
A dia d’avui tota la població major 
de 69 anys de Vilobí que ha volgut 
vacunar-se ho ha estat. A part d’aquests 
grups d’edat ja esmentats, les persones 
que pertanyen al grup d’edat de 59 a 69 
anys, així com determinats col·lectius 
professionals (docents, professionals 
de seguretat, podòlegs, farmacèutics…) 
s’estan vacunant en centres externs 
habilitats a diferents ciutats de 
Catalunya. 

Els propers dies s’afegiran nous grups 
d’edat i risc per anar avançant la 
vacunació i, per tant, la protecció de 
la població. Cal tenir present que, a 
dia d’avui, la vacuna és l’única eina 
que tenim per ajudar a normalitzar el 
nostre dia a dia i recuperar, encara que 
sigui en part, una normalitat perduda 
fa més d’un any. Malgrat l’avanç en 
la vacunació no hem d’oblidar mai 
que hem de seguir mantenint els tres 
criteris de seguretat: rentat de mans, 
ús de mascareta i manteniment de la 
distància social.

T'AGRADARIA 
GESTIONAR LA 
PISCINA MUNICIPAL 
AQUEST ESTIU? 
L'Ajuntament de Vilobí ha obert la 
convocatòria per a l'arrendament de les 
instal·lacions de la piscina municipal 
per a la temporada d'estiu 2021. 

El termini de presentació d'ofertes és 
de 10 dies hàbils comptats a partir de 
la publicació de l'anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona.
a les 14 hores.

Trobaràs tota la informació sobre la 
convocatòria a la pàgina www.vilobi.cat. 
Per a qualsevol dubte o aclariment, pots 
trucar al 93 897 89 80. 

REUNIÓ 
INFORMATIVA DEL 
CASAL D'ESTIU I 
L'ESTIU JOVE
Un any més arriba l’estiu a Vilobí i 
també els programes de lleure per a 
infants i joves. El Casal d’estiu i l’Estiu 
Jove tornaran amb propostes per tal 
de fer gaudir al màxim a tothom qui hi 
participi.

El dia 20 de maig en farem les 
presentacions, seran al local Jaume 
Via. A les 19.30 h la del Casal d’estiu i a 
les 20.15 h la de l’Estiu Jove.

Allà concretarem les activitats, 
donarem a conèixer l’equip de 
monitores i monitors del Casal d’estiu i 
l’Estiu Jove, informarem de les sortides, 
explicarem el funcionament d’enguany 
i resoldrem els dubtes i qüestions que 
sorgeixin.

Les inscripcions començaran el mateix 
dia 20 de maig i seran fins al 7 de juny.

A partir del dia 20 de maig a 
www.vilobi.cat hi haurà tota la 
informació necessària per formalitzar 
les inscripcions.

Vivim encara uns temps incerts i 
acceleradament canviants pel que fa 
a temes relacionats amb la pandèmia 
generada per la COVID-19 i no sabem el 
detall de les normatives concretes que 
s’hauran d’aplicar en els programes de 
lleure a Catalunya, però, siguin quines 
siguin, les aplicarem i seguirem tots els 
protocols que calgui.

I malgrat la situació actual i els temps 
que corren, l’equip de monitores i 
monitors treballarà, com sempre, amb 
la màxima il·lusió i compromís perquè 
nenes, nens i joves puguin gaudir d’un 
estiu ple de bons moments compartits 
amb amigues i amics.

Estem preparats! Que comenci la festa!
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#MAGRADAVILOBI

NOVES LLETRES A L'ENTRADA 
DEL MUNICIPI

Has vist les noves lletres de Vilobí 
ubicades a l'entrada del poble? 

TASQUES DE SANEJAMENT 
DEL TORRENT MUNICIPAL

PETITA BIBLIOTECA A LA LLAR 
D'INFANTS!

Aquest curs a l’escola hem engegat 
un nou projecte, aquest pensat 
exclusivament per a les famílies!
Hem fet un petit racó amb llibres 
de consulta perquè les famílies els 
tinguin a l’abast, els puguin consultar 
i prendre en préstec quan vulguin.
De moment en tenim poquets, però 
de mica en mica anirem ampliant la 
bibliografia.

VILOBÍ VIU EL SANT JORDI 
AMB CERTA NORMALITAT! 

Diumenge 25 d’abril a les 11.30 h 
començava l’acte de Sant Jordi 
amb el lliurament de premis del 
I Concurs Literari de Sant Jordi. Un 
concurs que ha tingut molt bona 
participació, amb un total de 32 
relats de diferents categories i amb 
la col·laboració de dibuixos fets 
pels nens i nenes del menjador 
de l’escola Llebeig. La regidora 
de Cultura, Elena Colet, i la Fina 
Olivella (membre del jurat) van 
lliurar els premis als/les diferents 
participants guanyadors.

I per acabar de fomentar l’hàbit 
de la lectura de manera divertida, 
Tanaka Teatre ens va presentar 
Un món (i un munt) de dracs, un 
espectacle de titelles, màgia, 
contes, humor i animació. L’Àurea 
i la Ginebra, dues princeses ben 
peculiars, ens van fer descobrir 
a través de la seva llibreria 
màgica com un món de cavallers 
i princeses de tot el planeta 
s’encaraven amb dracs a Catalunya, 
Grècia, Escandinàvia, i fins i tot el 
Japó i la Xina, per demostrar-nos 
que al món no hi ha dos dracs 
iguals.

Va ser un gran èxit de participació, 
amb un total de 240 persones 
assistents. A continuació podreu 
veure els dibuixos guanyadors 
del premi de reconeixement per 
als alumnes del menjador. I en 
les properes pàgines, les obres 
literàries guanyadores.

1r premi: Mercè Tutusaus, de P5 
de l'escola Llebeig. 

 

2n premi: Júlia Bel, de 3r de 
l'escola Llebeig. 
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Un dia del mes d’abril a Vilobí un 
enginyer que es diu Josep i els seus 
ajudants anomenats els esquirols van 
construir una màquina del temps molt 
especial. 

Per fer funcionar aquesta màquina 
necessitaven moltes bombolles 
màgiques que sortien d’un volcà molt 
especial situat en un planeta llunyà 
anomenat Arret on tot el que hi ha està 
al revés.

En aquest lloc tothom parla del revés, 
la gent camina pel sostre, existeixen 
dinosaures que van amb mascaretes, hi 
ha vaixells que volen per l’aire i avions 
que naveguen pel mar, hi ha núvols que 
caminen i fins i tot els altaveus xuclen la 
música i els sons de la natura. 

A Arret les sabates es posen al revés, 
les papereres sempre estan buides, els 
ocells neden per l’aigua i els peixos 
volen pel cel. Els seus habitants enlloc 
de reciclar deixen la brossa al terra i hi 
ha un arbre
 
que fa bombolles que quan veu que 
hi ha deixalles treu bombolles per tot 
arreu i converteix la brossa en flors.

L’enginyer i els seus ajudants van 
anar al Parc dels Talls i van engegar 
un coet molt curiós. Els havia ajudat a 
construir-lo un noi de Vilobí que havia 
anat a la lluna amb una màquina molt 
estranya. Estaven nerviosos, espantats 
i contents de començar aquesta gran 
aventura dins el coet.

Van estar moltes setmanes voltant 
per l’espai fins que van arribar-hi el 
desembre durant els dies Nadal. La 
primera cosa que van trobar va ser un 
pessebre fet amb coses curioses. Van 
buscar el volcà de bombolles per tot el 
planeta però no el trobaven per enlloc. 

CATEGORIA INFANTIL
1r premi: La gran aventura 
del temps, de la classe 
de 2n “Els esquirols” de 
Llebeig

Van anar seguint un mapa i van passar 
per la platja, la muntanya i un riu.
Van aconseguir trobar-lo a Opaj que 
era un lloc semblant al Japó. Quan 
van arribar-hi van veure que els seus 
habitants només parlaven amb la lletra 
Z i l’enginyer i els esquirols no els 
entenien pas.

En aquell volcà hi vivia un monstre bo, 
un dinosaure emmascarat i dos dracs. 
Els van demanar ajuda i van aconseguir 
entre tots arribar fins dalt de tot del 
volcà però com que era molt complicat 
agafar les bombolles, els dracs els van 
ajudar amb un caçabombolles. En 
van agafar unes quantes. Van tornar 
a Vilobí, van arribar al cap de quatre 
mesos i van engegar la màquina del 
temps.

 Primer van viatjar al passat i van veure 
com era Vilobí fa milions d’anys a 
l’època dels dinosaures. Van veure ocells 
molt grans, dinosaures i braquiosaures 
gegants i els va agradar molt veure 
Vilobí en aquell temps.

Un altre dia van viatjar a Vilobí del 
futur i van veure animals robots, 
cases robòtiques, màquines que ho 
fan tot, cotxes voladors i moltes coses 
modernes.

Quan van tornar a Vilobí del present, 
l’enginyer els va preguntar en quin dels 
tres temps els agradaria més viure, al 
passat, al present o al futur. Tots els 
esquirols van contestar-li de seguida 
que els agrada més viure al present 
perquè hi ha la seva família, poden ser 

CATEGORIA INFANTIL
2n premi: Lietuva de 
Victòria Merinero, de la 
classe de 4t de Llebeig

A Lituània hi viu l’àvia, es diu Zita
i menja pa de pita. 
Lituània és un país bonic com un pastís.
El paisatge és molt verd. Però no hi ha 
julivert.
La llengua de Lituània és el lituà
A l’escola la flauta els agrada tocar.

CATEGORIA INFANTIL
3n premi: Superaventures 
de l'espai, de la classe  de 1r 
"Les Granotes" de Llebeig

Hi havia una vegada uns nens i nenes 
que es volien convertir en investigadors 
de l’espai. Eren la classe de les granotes 
i volien viatjar pel sistema solar per 
conèixer els seus planetes i saber si hi 
havia vida en un altre planeta. Els nens 
i nenes van estar un mes treballant 
moltes hores per acabar el seu coet. 
El dia de Sant Jordi, des de Vilobí 
del penedès, el coet es va enlairar 
i va marxar cap a l’espai amb els 13 
astronautes a bord. Quan van sortir de 
la Terra, van tenir un problema amb 
una de les ales de la nau però com que 
en sabien molt, van poder arreglar-la 
per continuar el seu viatge cap a la 
Lluna.

En arribar a laLluna van fer un passeig 
pels seus cràters i van clavar una 
bandera amb un dibuix d’una granota. 
Després, van tornar a pujar al coet per 
anar cap a Mart, on van saludar el rover 
Perseverance i van aprofitar per buscar 
vida al planeta vermell, però no van 
trobar res. Havien de seguir buscant.
Quan van sortir de Mart, van anar cap a 
Júpiter però abans van haver de creuar 
el cinturó d’asteroides amb molt de 
compte per no xocar amb res. En entrar 
al cinturó, semblava que els asteroides 
es moguessin per xocar contra la nau 
però amb l’ajuda de tots, van aconseguir 
sortir sense que la nau es fes malbé.

En arribar a Júpiter, van adonar-se 
que no podien aterrar, perquè és un 
planeta fet de gasos. Llavors van marxar 
cap a Saturn per poder veure els seus 
59 satèl·lits i les seves impressionants 
anelles. Després de passar per Urà i 
Neptú, de cop el motor de la nau va 
començar a fer un soroll molt estrany. 
Els nens i les nenes de la nau estaven 
molt espantats i van haver de fer un 
aterratge d’emergència al planeta més 
proper: Plutó.

Per poder aterrar, un dels astronautes 
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nens i nenes més temps i poden jugar 
amb els seus amics i amigues.
Recordo els matins. Jo era la primera 
a despertar-me i llevar-me, i, 
sigil·losament, amb els peus descalços, 
tant si era hivern com estiu, em dirigia 
a la cuina. Tant bon punt sortia de 
l’habitació i girava pel passadís, ja 
m’arribava l’olor de pa torrat que ens 
preparava abans d’anar a l’escola. La 
llum del matí entrava radiant. Ella 
restava quieta i silenciosa, mirant cap 
al carrer per la finestra, entretenint 
el ulls en tots els detalls. Sempre 
d’esquena, pacient, infatigable. Sense 
voler que s’adonés de la meva presència, 
l’observava durant uns minuts. S’havia 
tret el pijama, i vestia els pantalons del 
xandall blau, i la camisa de flors grogues 
tant lletja i extremada, que a la llarga 
em va acabar agradant i que encara 
porta. Els dies que eren molt freds es 
posava a sobre el jersei negre de punt 
doble. Estava genial!.
—Mama! —li deia per fi.
—Ei! Bon dia Laia! Ja t’has llevat? Doncs 
apa, a esmorzar!
—Què mires? —li deia.
—Res, a tu! I els altres? Com sempre van 

va saltar fins a Plutó per ajudar a la 
nau a posar-se sobre el planeta. Quan 
van sortir de la nau, van descobrir un 
planeta molt fred i sense gaire llum. En 
obrir la tapa del motor, es van adonar 
que s’havia trencat i que els faltava una 
peça per poder-lo arreglar. Així, van 
demanar ajuda a un coet de la NASA 
que també estava volant per l’espai, 
tot i que necessitava 10 dies per arribar 
a Plutó. Durant aquests 10 dies, els 
astronautes havien d’entretenir-se amb 
alguna cosa, així que van aprofitar el gel 
de Plutó per construir un iglú, ninots de 
gel i una pista de gel per patinar. S’ho 
van passar tan bé que quan va arribar 
el coet amb la peça que necessitaven, 
no volien marxar! Però com que no 
tenien prou menjar per aguantar més 
dies, van haver de tornar cap a la Terra. 
En aterrar a Vilobí, la gent del poble 
els havia preparat una gran festa de 
benvinguda. Els nens i les nenes de la 
classe de les granotes havien viscut una 
aventura espacial que mai oblidarien! 

Vet aquí una granota, vet aquí un 
capgròs, aquesta aventura ja s’ha fos.

CATEGORIA JUVENIL 
Premi per a "Memòries 
sagnants", de Nada Touil

Una noia deambulava pels carrers de 
Shirakawa-go, mentre taral·larejava la 
melodia de la seva cançó preferida. La 
seva ment ja havia oblidat la lletra, però 
això no li impedia gaudir-la, per a així 
oblidar-se de la seva solitud en aquest 
moment. Al lluny algú s'acostava veloç-
ment on es trobava ella. Enfoco la vista 
en ell, mentre una esgarrifança va recór-
rer la seva espina dorsal, en advertir que 
aquest ser portava amb si un punyal. 
El noi, que aparentava estar en els seus 
vint anys, en adonar-se que la jove tenia 
la mirada fixa en l'arma que ell portava 
a la seva mà, va començar a brandar el 
punyal enfront dels seus atemorits ulls, 
amb un somriure despietat. En veure 
l'aterrit semblant de la noia enfront de 
les seves accions, va baixar la seva mà 
cap a un costat i va deixar l'arma al sòl.
—Que trist no trobar a ningú amb qui 

jugar, veritat? — va dir fent el petarrell i 
mirant com el rostre de la noia canviava 
a un de confusió ràpidament. Davant 
això el noi va continuar parlant. —  No-
més volia jugar una estona, però sembla 
que a tu no t'agrada molt aquesta idea.
El jove va agafar el punyal del sòl i una 
fulla de la bossa de la noia, cosa que 
ella no va arribar a adonar-se, i reprenc 
el seu camí, fent petits salts de felicitat 
fingida.
Després de tal succés, en arribar al seu 
habitatge, Carlem, que per cert era el 
nom de la noia, no va poder agafar el 
son, així que es va anar a la cuina a 
prendre alguna infusió que l'ajudés a 
descansar aquesta nit. En trobar-se aco-
modada en el sofà del seu saló, bevent-
se la seva gustosa infusió de lavanda, va 
notar com una esgarrifança, es passe-
java per les seves extremitats, donant a 
entendre que alguna cosa anava mala-
ment. Al moment de girar-se, Carlem, es 
va trobar cara a cara amb el noi estrany. 
Es va creure que tal sorpresa havia estat 
la causant de l'angoixa en les seves 
entranyes, però en baixar la mirada es 
va trobar amb una ferida profunda en el 
seu abdomen, font de l'hemorràgia que 
tenia en aquest instant. Amb uns ulls, 
que ja havien perdut la seva lluentor, 
es va fixar, com el que en un futur seria 
el seu assassí, treia una fulla de la seva 
butxaca davantera i la hi mostrava.
—T'anava a deixar en pau, però mira, 
tens el tipus de sang que més m'agrada! 
— va exclamar com un nen, el jove 
adult, que es trobava just davant d'ella, 
agitant la pàgina, que la infermera li 
hi havia imprès aquest matí, de la seva 
anàlisi de sang de la setmana passa-
da.— Oh, et sorprèn que tingui les teves 
anàlisis? Ets tan ingènua, que no vas 
trucar a la policia, quan un noi t'anava a 
assassinar al carrer. En realitat, no tenia 
la intenció d'agafar aquest paper, però 
mira que bonic és el destí, justament 
avui havia de sadollar la meva set de 
sang — li murmura en l'orella esquerra. 
Els ulls de Carlem, ja no suportaven 
quedar-se oberts i després de veure-li 
el rostre per última vegada al noi, va 
tancar les parpelles i va morir.
L'aroma de mort inundava l'apartament 
on fa pocs segons vivia Carlem Shein. 

El seu cadàver, tan pàl·lid com la neu, 
desprenia sang com si no hi hagués un 
demà. Les seves mans agafaven deses-
peradament un paper, que contenia els 
resultats de la seva anàlisi mèdica que es 
va fer la setmana passada. Un individu 
observava fixament a la dona batallant 
amb exasperació per la seva vida, amb 
un somriure sàdic en el seu rostre. Tal 
subjecte va agarrar una xeringa i va 
succionar sang del cos tendit en el pis, 
preservant la sang en un tub d'assaig. I 
amb una última mirada divertida va sor-
tir de l'allotjament, pensant en el plaent 
que va ser veure, com la vida de la noia 
s'anava només per un petit capritx seu. 
Es va mofar una última vegada, en el 
feble que havia estat la seva víctima, i va 
accelerar el pas pels carrers de Shiraka-
wa-go.

CATEGORIA ADULTS
1r premi: "La finestra" de 
Pilar Carballo
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tard eh!
I just en aquell moment, trencant 
el silenci, entraven cridant els meus 
germans. La pau d’aquell present 
s’evaporava momentàniament. Un 
efímer instant d’intimitat, ràpid de 
succeir i difícil de contenir. Tot seguit, 
s’apartava de la finestra, i, mentre ella 
acabava de preparar l’esmorzar, jo seia a 
taula amb els meu germans.
Només havíem de baixar un carrer llarg 
i estret per arribar a l’escola. A mig camí, 
no gaire lluny, jo parava en sec, entretant 
els meus germans continuaven, i em 
girava i mirava cap amunt, buscant-la. 
I era allà, però aquesta vegada rere la 
finestra, vigilant-nos, als tres, com un 
àngel de la guarda, preocupada que no 
ens passés res fins que travessàvem la 
porta del pati. Llavors érem nosaltres, 
que desapareixíem. Em sentia tan 
protegida. I quan tornàvem, carrer 
amunt, repetia, i mirava cap a la finestra. 
I allà mateix, com si no haguessin passat 
les hores, hi havia, sempre, el seu rostre, 
la seva presència. Si era l’estiu, obria la 
finestra, treia el cap i ens saludava. Si era 
hivern, feia una gran rodona al cristall 
entelat i recolzava el seu front en el fred 
vidre i somreia...I quan arribava l’estiu, 
sobretot els caps de setmana, quan era 
migdia i pujava tant la temperatura, li 
encantava obrir les dues portes del balcó 
de la cuina, juntament amb la finestra del 
primer lavabo del passadís i la finestra de 
la seva habitació. Passava un airet!. S’hi 
estava tant bé! Assegudes a taula, situada 
perfectament davant del balcó, i acabat 
de dinar, es deixava tocar per l’aire, que 
li xiuxiuejava en secret. Es reclinava 
cap enrere, suaument, i descansava 
lentament tot el cos l’espatller de la 
cadira. El corrent d’aire movia la mitja 
melena, que sempre li he vist portar, amb 
modèstia, deixant el seu rostre una mica 
al descobert. Tancava aquells ulls petits, 
però que brillaven constantment, i sortia 
d’aquella cuina on es passava tot el dia. 
Sense saber quant temps havia passat, 
tornava a obrir els ulls i em mirava amb 
enamorament. Seguidament, dibuixava 
un gran somriure, com si hagués estat 
una nena dolenta.

 I quan tu eres un bebè, els caps de 
setmana que pujàvem de visita, després 
de dinar, com de costum, quan el papa 
desapareixia sense dir res per fer una 
migdia i l’avi anava al bar a fer el cafè i 
la partideta de cartes amb els amics, les 
tres ens quedàvem a la cuina. Amb la tele 
encesa, ella jugava amb tu. T’agafava i 
et posava a la falda. I, tot i que les cames 
li feien mal, et feia saltar i riure durant 
una bona estona, fins que, esgotada i ja 
més relaxades les dues, amb els rajos de 
sol, tu a l’esquena i ella a la cara, ella es 
quedava adormida. Llavors, et deixaves 
caure al seu pit i, amb la calma del seu 
esperit, també et quedaves dormida, I 
jo, mentre vigilava i seguia la pel·lícula, 
envoltada d’aquell silenci sobtat, us 
mirava amb la tendresa del moment...
Quan vas ser una mica més gran, 
jugàveu igualment, però, com que tu no 
calles mai, eh bitxito, i no et pots estar 
quieta, no deixaves seguir la pel·lícula 
ni deixaves que ella dormís. Així que, 
fins que no agafàvem tu i jo, i baixàvem 
al garatge a jugar una estona a pilota, 
no afluixava la seva energia, es rendia i 
s’adormia, escena que parlava del seu 
cansament, dels principis de la seva 
vellesa. 
—Mama, fa molta estona que parlem, 
aquí a la cuina, i l’àvia Maria no es gira, 
no es mou, i tota l’estona mira per la 
finestra. Per què? No sap que som aquí?
 I allà, quieta, inamovible, vaig agafar la 
meva mare de la mà i la vaig asseure a la 
cadira. No va ser difícil, i mentre obria 
la porta del balcó perquè entressin els 
primers aires de l’estiu, vaig començar a 
pentinar-la.
—Mira Sira, l’avia s’ha fet gran, i, a 
vegades, quan algunes persones arriben 
a segons quina edat, deixen de ser les 
persones que fins aquell moment havíem 
conegut.
—No ho entenc, mama. No està bé amb 
nosaltres? Que potser no ens estima? I 
si li dones un xaropet perquè això se li’n 
vagi?
—Ets tan mona! Malaudarament, per 
això que pateix l’àvia no hi cap xaropet. 
Imagina’t, és com si hagués vingut una 
fada i s’hagués emportar els records 

dolents de l’àvia perquè no li fessin mal. 
Però, amb els records dolents, també se 
n’hagués endut el bons. I sí, i tant que 
ens estima. I ens estimarà tota la vida. 
Però sense poder triar, ella no s’ha pogut 
quedar aquí. Recordes que li agradava 
molt viatjar, però no ho podia fer?. Doncs 
bé, és com si hagués començat un viatge 
molt llarg, i viatjant, viatjant, hagués 
trobat un altre món paral·lel, un món 
interior on endinsar-se, com un anhel 
de tota la seva vida, però on res no li fa 
mal, ni pateix. Un indret on existeix un 
sinònim de no ser present, que connecta 
amb ella. I pren tant contacte amb el seu 
jo interior que, aquesta vegada, no ho 
comparteix i decideix quedar-se; i, com 
un encanteri, es queda a dins per sempre, 
i l’única cosa que ens deixa és la seva 
presència sense la seva essència, la seva 
tendresa i una ment absent...
—Jo no vull que això et passi a tu, mama!
—Tranquil·la, no em passarà. De totes 
formes, trobaríem una forma de no 
perdre el nostre cor, la nostra força. eh? 
Va, no hi pensis, en això, i pentina a l’àvia.
—Gràcies mama, t’estimo moltíssim!
—I jo a tu, no ho oblidis mai!
...I així va ser, mama, com em vas 
ensenyar a entendre l’àvia Maria d’una 
altra manera. I ara soc jo la que et tinc al 
davant, i mentre la teva mirada sembla 
fixada en algun lloc, mirant-t’ho tot i res 
a la vegada, intento, amb una esperança 
enganyosa, cercar-te, trobar-te, que 
surtis per uns segons. I em torno a sentir 
frustrada, i trista, i penso que he perdut 
qui eres...
I ara, quan miro per la finestra, que 
tant em vau fer estimar com un acte 
de melancolia per excel·lència, és 
com un mirall que no m’asfixia, com 
una experiència que m’agrada i que 
gaudeixo. I, com una porta màgica, veig 
un llindar on us veig a vosaltres, àvia 
i mama, i la meva ment troba consol i 
llibertat. És toca el ventre, un ventre gran 
i desenvolupat. I et parlo a tu, futura 
filla, perquè, amb una mica de sort, en 
un futur, tu no hagis de viure aquesta 
experiència. Però, per si de cas, tal com 
em va educar la meva mare Laia, escric 
cartes. No passa ni un sòl dia sense que 
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me n’oblidi. Cartes que expliquen, segon 
a segon, dia a dia, setmana rere setmana, 
any rere any, totes les nostres vivències, 
tots el moments passats, tota una vida 
compartida.
I així va ser com l’Elda, nom que la seva 
mare va triar perquè significa “la que 
batalla”, filla de la Sira, neta de la Laia 
i besneta de la Maria, no va tenir la 
necessitat de llegir les cartes que la seva 
mare Laia va escriure.
I juntes, a diari, assegudes al sofà, obren 
alguna de les cartes i miren els àlbums 
de foto, que la Sira, amb tanta paciència, 
va anar acumulant i que comenten un 
passat que no s’oblida, que perdura i 
forma part del present. 

CATEGORIA ADULTS
2n premi: "Per què" de 
Lourdes Gea

Sé que la realitat supera la ficció, que 
l’esforç d’una sola persona resulta de 
vegades més gran que mil mans juntes 
cap a un mateix propòsit. Sé que el 
temps no ajuda a superar certes coses si 
no s’hi posa voluntat i sé que res no és 
igual sense tu.
Aquest hivern ha estat el més trist de la 
meva vida. Per mi, el temps no és més 
que un petit gra de sorra en un immens 
desert dins la meva vida. Ell va corrent i 
mai s’atura, per més que ho desitjo. Mai 
no para, va fent el seu camí i el seu pas, 
per mi, ja no té cap sentit. Qui sap si ell 
també trobarà algun dia la seva fi.
Sóc jove i no sé si podré estimar a 
una altra dona que no siguis tu. Em 
desanimo cada cop que veig una 
parella abraçant-se o fent-se un petó. 
Em desespero, sobretot, quan veig un 
nen petit dins un cotxet pensant que el 
nostre fill tindria la mateixa edat. Ploro 
pensant que bonica series empenyent 
el cotxet i patint cada cop que ell plorés. 
La ràbia em consumeix per dins, tinc 
ganes de trencar amb el present i 
aturar-me en el bonic dia que em vas 
dir: «T’estimo». Després, el casament 
em va conduir cap un món de fantasies 
i il·lusions que, de vegades d’un any per 

l’altre, no es complien. En fi, el temps 
anava passant.
Desitjaria que el dia en què vam decidir 
tenir un fill mai no hagués passat, 
encara que l’alegria es va desbordar i el 
plantejament de moltes coses ens van 
fer riure molt. Al passar per davant una 
botiga de troques de llana i fil, tu deies: 
«Mira quin color més bonic, per fer 
un jerseiet!», te’n recordes?... Aiii!, ja se 
m’escapen les llàgrimes un altre cop. Sé 
que haig de ser fort, que haig de lluitar 
per superar-ho, però el desig de tenir-te 
entre els meus braços és més fort que la 
meva voluntat. No puc.
Aquells mesos, aquelles tardes quan 
arribava de la factoria i et trobava 
asseguda vora la finestra fent la robeta 
del nen o nena que esperàvem, o 
preparant tot per la seva arribada, em 
feia sentir cofoi de tenir-te al meu costat 
i de saber, que fruit del nostre amor 
naixeria un ésser que encara ens uniria 
més.
Encara que no el portés a dins meu, 
el sentia molt a prop, com creixia en 
l’interior del meu cos, no en físic, sinó 
en forma de sentiments inexplicables. 
Quan li parlava, encara que sabia 
que no tindria resposta, sabia que 
d’alguna manera m’entenia. Cada dia 
em preguntava com seria; ros, alt, gras... 
Saber que tot anava bé i que, l’embaràs 
el portaves de meravella, em feia 
neguitejar i només desitjava que arribés 
el dia en què per fi sabríem com seria el 
nostre fill.
Durant aquells dies estaves molt 
bonica; amb la panxa, que al principi no 
intentaves amagar davant la resta de la 
gent, amb els teus pits que ara s’havien 
arrodonit encara més, i sobretot amb 
aquells cabells negres que et recollies 
cada matí deixant descobert el teu 
clatell... Ufff!, la teva bellesa s’havia 
transformat en un desig constant d’estar 
al teu costat, d’abraçar-te, de... Tenia 
ganes que arribés l’hora d’acabar la 
jornada de treball i sortir corrents per 
compartir amb tu aquelles patadetes 
que, de cop i volta, sorgien del teu 
ventre.
Ara tot està igual, tal com tu ho vas 

deixar abans de marxar amb presses 
cap a la clínica de Nuestra Señora del 
Carmen. El llitet, l’habitació pintada 
de color blau amb les cortines a joc, la 
robeta ben plegada a l’armariet i el rètol 
de fusta que esperava amb impaciència 
el nom de Maria, si era nena, i el 
d’Adrià, si era nen, per ser penjat a 
la porta. Cada cop que passo pel seu 
davant m’aturo, però el que em fa més 
ràbia és no tenir-te al meu costat.
Després de moltes preguntes, 
d’imaginar com seria ell o ella, va 
arribar el dia esperat, en què tot tindria 
resposta. Aquella nit va ser molt trista 
per mi. Quan vàrem arribar a la clínica 
de seguida et van dur a la sala de parts 
i no em van deixar entrar. No et vaig 
poder fer un petó ni desitjar-te ànims. 
Els minuts eren segles i el neguit era un 
gran formigueig que dins el meu cos, 
no s’aturava. La suor envaïa el front i les 
mans.
De cop i volta la porta es va obrir i una 
monja, amb ulls grossos, baixeta i cara 
allargada en va sortir de dins. Em vaig 
acostar cap a ella fent moltes preguntes 
alhora i ella va aturar el bombardeig 
amb una mala notícia. «Ho sento no 
he pogut fer res». Què significava allò?. 
«Què vol dir?», l’hi vaig preguntar. «No 
he pogut salvar el nen». La cara em va 
canviar de cop i volta, era un nen el que 
durant aquells nous mesos s’havia estat 
desenvolupant dins el ventre de l’Anna. 
El nostre Adrià, en un tres i no res 
s’havia fos. Tots els nostres projectes, per 
quan ell naixés, s’havien esvaït deixant 
pas a un somiqueig tímid, d’aquells 
que no acaben d’arrencar en forma de 
plor. «I ella com està, la puc entrar a 
veure?», vaig dir-li amb els ulls negats 
de llàgrimes a punt de sobreeixir. I amb 
les mans damunt les meves espatlles, la 
cara se l’hi va allargar més. «Ella tampoc 
no ho ha aguantat». En aquell instant 
em volia fondre. Els ulls, cor que vols, 
no paraven d’expressar el dolor i el món, 
de cop i volta, m’havia caigut al damunt 
sense haver fet res. En pocs instants 
havia perdut els dos éssers que més 
havia estimat en aquella vida; l’Anna, 
la meva dona, de cara dolça, expressió 
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riallera,... i l’Adrià, un petit ésser que no 
el vaig poder veure ni agafar mai. Un 
crit, seguit d’una pregunta cap al més 
enllà, «Déu meu, per què ells?, digues, 
Per què?» i un gran «Nooooo...» va 
ressonar per tota la clínica.
Sol com un gos abandonat, em vaig posar 
a voltar pels carrers enmig de la tempesta 
de gent que a corre-cuita acabaven de fer 
les últimes compres, per passar la nit de 
Nadal en família. Sense adonar-me’n, un 
impuls em va conduir al nostre carrer. 
Allà en un bar, vaig beure fins a perdre el 
coneixement. Entre copa i copa em venien 
imatges de quan et vaig conèixer. Aquell 
migdia quan tu aplegaves del mercat, 
on treballaves, aquell cistell a terra amb 
tot el que contenia escampat pels seus 
voltants, tu ajupida amb aquelles faldilles 
negres que t’arribaven a sobre els genolls, 
intentant recollir, com és aviat millor, tot 
allò i la teva cara de sorpresa que vas posar 
al acostar-me i dir-te: «T’ajudo?». No hi va 
haver resposta, sols la teva baixada d’ulls 
cap al que estaves fent, ho vaig prendre 
com un sí i et vaig ajudar.
Un cop tot recollit, et vaig prendre el cabàs 
de les mans i després de preguntar-te on 
vivies, t’hi vaig acompanyar. A la porta de 
cada teva, em vas fer una rialla i vaig pensar 
que t’havia de tornar a veure molt aviat. I 
va ser així, cada dia et trobava allà, darrere 
una parada del mercat, venent tota mena 
de verdures, de... en aquell carrer on ara 
perdia el món de vista. El nostre carrer.
El més dolorós per mi és el matí, quan em 
desperto i no et trobo entre els llençols, 
amb la teva carona a sobre el meu pit, o 
quan arribaves a casa somrient encara 
que el dia al mercat no t’hagués anat bé. 
«Els problemes s’han de deixar al lloc 
de treball», sempre em deies. Tu ho feies 
molt bé això. El teu petó càlid sempre a la 
mateixa galta, l’esquerra, i les teves galtes 
envermellides quan et tocava el cul com a 
resposta. Com hi penso, com ploro per tu, 
no t’ho imagines.
 
L’Adrià, aquell petit ésser que mai no he 
conegut, en la meva ment també hi és, 
me’l imagino morè, petitó, amb els ulls 
mig clucs, amb la pell blanca... Així és com 
potser m’hagués agradat que hagués estat. 

Tu potser sí que el vas veure, no ho sé, però 
segur que ens els teus braços ara no li falta 
consol i estimació.
És mon cor, qui parla enfrontant la realitat, 
és mon cor qui plora al no tenir- vos al meu 
costat. Cercant un altre món m’han dit, 
Anna, que te n’has anat, esperant que sigui 
millor del que jo t’he pogut donar. Potser 
jo no t’he ajudat, en els teus dies tristos?, 
No t’he eixugat les llàgrimes dolces, que 
et regalimaven fins a parar els teus llavis 
i assecar-se junt amb els meus? Digue’m 
Anna, el perquè de la teva mort tan 
inesperada.
És mon cor qui es crema, és la meva 
ànima la que et cerca sens fi, és mon cor 
qui reclama la teva tornada.

CATEGORIA ADULTS
3r premi: "La mare de Déu 
del bosc" Gerard Piñero

Per la carretera C-26 que comunica 
Montmajor amb l’Espunyola, mare i 
fill decideixen aturar el cotxe atrets 
ambdós per aquest petit llogarret. Al 
fons s’albiren els cingles de Capolat. 
Fa un dia tèrbol, sembla que amb el 
pas de les hores el cel s’encapotarà. 
Baixen del cotxe, i el primer que fan 
mare i fill, intuïtivament, és divisar el 
seu entorn més immediat. Han anat a 
petar davant d’una petita capella. Al 
costat, una casa annexa, que fa la sen-
sació de viure immersa en un trajecte 
històric sense fi 
En Joel, és aparentment, un nen callat 
i tranquil. Li agraden les coses pe-
tites, boniques, que pot tocar i sentir 
gairebé sense obrir i tancar els ulls; 
és una sensació molt seva, orgullosa-
ment amagada. El fred que domina 
l’ambient al voltant de l’edifici no és 
cap obstacle per a ell, ans al contrari, 
se sent acollit, protegit per aquell 
rau-rau a la panxona que comença a 
sentir. 
L’edifici, d’una sola nau, està cobert 
per un sostre de dos aiguavessants. El 
treball irregular de les pedres que la 
conformen la fan inhòspita, un xic in-
sòlita als ulls d’en Joel i la seva mare. 
La mare es decideix a obrir la porta de 

la capella. La foscor interior no impe-
deix que el raig de llum provinent de 
l’òcul irrompi subtilment, il·luminant 
així una figura; és la imatge que dona 
nom a la capella, la Mare de Déu del 
Bosc.
Ja dins l’edifici, la mare abaixa el 
cap per un moment, i es fixa en 
l’estructura de pedres fredes i poro-
ses que conformen el terra. En Joel 
camina arrenglerat al costat esquerre 
dels bancs de fusta que estan ubicats 
al centre de la nau. 
Romanen quiets durant uns segons, 
atrets per l’equilibri entre la vida dels 
seus cossos i la serenor del pas del 
temps que els provoca aquest indret. 
Mare i fill s’asseuen. Se senten els 
batecs del cor l’un de l’altre. Amb 
calma, però, amb pas decidit, s’agafen 
de les mans; cap dels dos sembla 
sostenir el pes de l’altre, junts per 
igual, sense prejudicis, només igualtat: 
tanquen els ulls. 

Quan obren els ulls, es troben en 
un bosc, és tardor també. La mare 
s’espanta, obre i tanca els ulls repeti-
dament. El seu cos es tensa. Ja no són 
a la capella, sense cap motiu aparent 
es troben en un indret desconegut.
En Joel sent tot el contrari que la seva 
mare. El que veu l’emociona, fa un 
somriure ple de vida, alegre com si fos 
un immens regal el que tingués davant 
seu. S’aixeca del banc tot cofoi de 
viure aquest moment. Allò que veu ara 
mateix, el fa sentir segur. I viu. 
Mare i fill rauen enmig d’un bosc 
frondós. Fent un primer cop d’ull, no 
abasten a veure cap horitzó més que 
el d’àlbers que amb les seves branques 
semblen les arrels que emanen 
d’aquest cel blavós li acompanya gris 
de núvols escanyolits. En aquest bosc 
no hi ha geometries, no existeixen les 
línies rectes, tot són formes que donen 
la sensació d’un moviment constant.
Tot sembla disposat perquè la Gisela, 
que és el nom de la mare, i en Joel 
s’endinsin en aquest espai paral·lel a 
on alguna cosa els ha traslladat. 
És tal la rapidesa d’en Joel a córrer cap 
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al bosc que a la seva mare no li dona 
temps de reaccionar. 
—Ostres, mira, mare, pimpinelles; 
l’avi sempre les posava a les amanides. 
I mira, tàrrec, això li posava el pare 
al Poruc (el gos) quan tenia mal als 
ulls; quina bona olor que fan! Mmm… 
Oloro la calamenta. És tan agradable i 
fresca aquesta olor! Mira-la, aquí està! 
—Joel! Siusplau! Vigila, que hi ha 
molta farda i no vull que et facis mal! 
—li mana la mare al fill.
—No et preocupis, mare, si caic com 
si no caic, jo em sento segur cami-
nant per aquest camí —assevera en 
Joel amb un to sentenciador. La mare 
abaixa les celles, destensa els músculs 
facials. Està compungida per allò que 
veu en el seu nen.
Cap al fons se senten, sorprenent-
ment, els cants sempre jovials d’una 
parella de falciots. Com si acompa-
nyessin en Joel, el cant dels falciots fa 
que el nen miri cap al cel, aixequi els 
braços i obri el pit tot cercant amb la 
seva mirada aquells petits i cantarells 
ocells. 
—Mare, ja els tenim aquí, són ells. 
Encara me’ls imagino al terrat dels 
tiets, voleiant per sobre el meu cap i 
acompanyant-me quan era jo el que 
em movia sense por. Em deien: «no 
estàs sol, vola».
La mare s’emociona al veure com 
en Joel se sent poderós i ple d’una 
expressivitat i una memòria que no li 
coneixia fins ara. Voldria abraçar-lo, 
però sent que si ho fa, no li permetrà 
esplaiar-se, mostrar-se tal com se sent.
En Joel tot d’una mira la seva mare 
fixament, i li diu: —Si estires els 
braços, mires fixament l’espessor de 
les branques dels arbres i comences 
a fer voltes a tu mateixa, veuràs com 
de mica en mica aquestes branques es 
converteixen en un mar de tons negres 
i grisos; fem-ho junts, mare!
Mare i fill no paren de giravoltar, 
riuen, fins que en Joel cau a terra. 
S’estira fent una creu amb els bracets i 
les seves petites cames, i mirant al cel, 
riu. Mou el cos tot buscant la com-
plicitat de les fulles que hi ha al terra. 

La mare decideix acompanyar-lo. Tots 
dos romanen quiets, esbufegant de 
l’emoció i els continus moviments. 
Es crea un silenci que al Joel li recorda 
aquell color gris i blau que sent en el 
moment que la professora li permet 
fer un «dibuix lliure». 
La Gisela li pregunta a en Joel: —Què 

t’ha fet sentir-te així, Joel?
En Joel abaixa el to de veu, pondera 
allò que dirà, gira el cap cercant la mi-
rada de la mare: —Aquí puc sentir els 
colors, no veig aquelles línies rectes, 
i puc caminar sense por de caure: soc 
tot això; soc un nen, mare.

GRUPS 
POLÍTICS

NO NOMÉS FA MAL ALS ULLS...

Com altres cops ja hem comentat, ens 
trobem en una situació límit que afecta 
tant l’entorn del Parc dels Talls com altres 
indrets de Vilobí. Ens referim a la situació 
que viu el poble en relació amb les deixalles, 
desperfectes i falta de manteniment, 
sobretot en els parcs, que dia sí i dia també 
apareixen amb les papereres per terra, altres 
trencadisses i deixalles que recorden més 
una revetlla que no pas un dia qualsevol. És 
cert que el vandalisme i els comportaments 
incívics no depenen de l’Ajuntament, però 
reparar tot allò trencat, en mal estat i perillós, 
sí. També cal parlar de la brutícia del Parc 
dels Talls (el gran abanderat de Viure Vilobí 
sobre protecció natural) i boscos propers, on 
tot i les batudes d’alguns veïns per recollir 
deixalles i mantenir-los nets continuem 
trobant-hi escombraries de tota mena, en 
alguns casos molt perilloses, com és el cas 
de ferros, vidres, runa i fins i tot trossos de 
teulada d’uralita. Tots coneixem la brutícia 
d’aquest entorn i sabem que no només és 
degut a l’augment d’afluència de visitants 
pel confinament, sinó que és un assumpte 
que ve de lluny.  Com diuen alguns veïns, 
“caldria dissenyar unes línies clares i amb 
mirada llarga sobre què en volem, del Parc 
dels Talls”. Nosaltres (i la resta de partits 
de l’oposició) estem esperant des del 
setembre passat que Viure Vilobí trobi un 
dia per reunir-nos i parlar-ne. Un cop més, 
queda palesa la seva falta de voluntat per 
col·laborar i treballar en equip. La brutícia 
no és tan sols desagradable a la vista, sinó 
que també pot comportar riscos per a la 
nostra salut, la flora i la fauna.

VILOBÍ LLIURE DE TÒXICS!!!

Ha arribat la primavera i la vida reneix, 
especialment les herbes. Des de l’equip 
de govern ho tenen clar: herbicida per tot 
arreu i problema resolt! Els herbicides, 
per més “ecològics” que siguin, no 
deixen de ser productes fitosanitaris i per 
tant han de seguir una legislació i uns 
protocols. Veient com s’utilitzen a Vilobí 
ens sorgeixen unes quantes preguntes: per 
què no s’informa ni es posen cartells sobre 
els productes que s’estan aplicant, ni quan 
s’estan aplicant, ni on s’estan aplicant? A 
Vilobí no afecta la llei que obliga a fer-
ho?  Potser haver de respondre a aquestes 
preguntes els ajudaria a evitar situacions 
nefastes, com per exemple que a les 16.30 
d’un divendres hi hagi un camió tirant 
herbicida (quin?) al camp de futbol. Just 
a l’hora que els infants surten de l’escola 
i just on van a berenar i jugar. I no 
només ens preocupa la salut dels infants 
i famílies. També ens inquieta molt veure 
el personal de la brigada aplicant aquests 
tipus de productes. Tenen la formació 
necessària? Duen els EPI adequats? Tot 
plegat demostra que l’equip de govern 
encara és d’una altra escola, on les coses se 
solucionen sense respectar la salut humana 
ni el medi ambient. Nosaltres ja els ho 
hem dit moltes vegades, però la nostra 
veu no és escoltada. Així doncs, al proper 
ple ordinari presentarem una moció per 
demanar que Vilobí sigui un poble lliure 
d’herbicides de síntesi química i passem a 
un model de jardineria ecològic de debò. 
Esperem que tiri endavant per unanimitat.

Com sempre, podeu fer-nos arribar les 
vostres propostes i comentaris a: 
vilobidelpenedes@cup.cat

CUP ALTERNATIVA 
PER VILOBÍ
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PROPOSTES
CICLE DE TALLERS 
I XERRADES DE 
PROMOCIÓ DE LA 
SALUT
Des de la Regidoria de Salut 
es promou un cicle d’activitats 
emmarcades en el pla anual de 
promoció de la salut dirigides per a 
tots els públics. 

Durant els mesos de maig i juny 
es duran a terme les següents 
activitats:

TALLER DE MARXA 
NÒRDICA 
Taller de Marxa Nòrdica, que 
iniciarà el dissabte 8 de maig 
i finalitzarà el dissabte 19 de 
juny. Són 7 sessions els matins 
dels dissabtes de 9.00 a 10.30 h. 
L’activitat es realitzarà a l’aire 
lliure i tindrà un cost de 18 €. Serà 
impartit per Thaïs Camps i Eloi 
Sadurní. 

XERRADA "CONEIX EL 
DOLOR I OBLIDA-TE'N" 
Dilluns 17 i 24 de maig a les 18.00 
h al Pèlag Sec. El dolor crònic 
i la fatiga són una realitat a la 
nostra societat i un dels motius 
de consulta més habituals ens 
els centres sanitaris. Aquesta 
xerrada comprèn dues sessions: 
en la primera es parlarà sobre els 
coneixements bàsics del dolor i es 
farà un taller de relaxació muscular, 
i en la segona sessió es durà a terme 
un programa d’exercicis bàsics per 
poder realitzar al domicili o a l’aire 
lliure. Les persones participants 
aprendran coneixements bàsics 
sobre neurofisiologia del dolor i a 
disminuir el dolor generalitzat per 
millorar la seva qualitat de vida.
Impartit per Tània López. Activitat 
gratuïta.

XERRADA - TALLER 
"ALIMENTACIÓ 
FAMILIAR. JUGAR A 
FER DE XEF" 
Aprendràs a dissenyar menús 
saludables utilitzant materials 
visuals. Divendres 21 de maig de 
2021 a les 18.00 h a l’exterior de Cal 
Boter. En cas de pluja es farà a dintre 
de Cal Boter seguint la normativa 
del Procicat. Adreçada al públic 
adult i familiar. Impartit per Mercè 
Carbonell. 

XERRADA "ADÉU 
XUMET" 
Dissabte 29 de maig a les 10.30 h 
al Pèlag Sec. L’ús del xumet, la 
introducció tardana de l’alimentació 
dura i la respiració per la boca 
són alguns dels motius que poden 
provocar mala posició dental i 
malformacions mandibulars en els 
més petits i petites de la casa. Això 
pot repercutir en el seu rendiment 
i capacitat de concentració pel mal 
descans, prémer les dents durant 
la nit o de dia, aparició de mal de 
cap, dificultat a l’hora de menjar, 
problemes de parla, etc. En aquesta 
sessió aprendrem a conèixer quin és 
l’ús adequat del xumet, com evitar o 
prevenir hàbits mandibulars i a saber 

quina és la masticació i deglució 
correctes per al benestar dels nostres 
infants.  Xerrada adreçada a famílies 
amb infants de 0 a 6 anys i a totes 
aquelles persones interessades en la 
temàtica. Impartida per Tània López.
Activitat gratuïta.

XERRADA "DIGUE'M 
COM MOSSEGUES I ET 
DIRÉ QUI SERÀS"
Dissabte 5 de juny a les 10.30 h 
al Pèlag Sec. Més d’un 15% de la 
població té l’hàbit de prémer les 
dents, la majoria de vegades, quan 
dorm, però també pot passar durant 
el dia. D’això se’n diu bruxisme. 
Darreres investigacions ens expliquen 
que està altament relacionat amb 
problemes de la son, respiratoris, 
de masticació i deglució i ús de 
tecnologies. En aquesta sessió de 
90 minuts aprendrem exercicis 
pràctics i consells per prevenir o 
evitar la progressió de malformacions 
del sistema craniomandibular i 
els coneixements bàsics sobre el 
bruxisme i com disminuir-lo.
Xerrada adreçada a tots els públics. 
Impartida per Tània López. Activitat 
gratuïta.

Totes les activitats requereixen una 
inscripció prèvia. Per apuntar-te, 
truca a les oficines municipals, al 
938978980 (Servei de Dinamització 
Sociocultural) o envia un correu a 
vilassl@diba.cat


