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ACORDS DE PLE
5 D'OCTUBRE DE 2020
• Amb quatre vots a favor (grups municipals Vilobí 
i República – ERC, SentVilobí+JuntsxCat i CUP – 
Vilobí del Penedès) i cinc abstencions (grup municipal 
Viure Vilobí – CP), s’aprova una moció de rebuig a 
la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del 
president de la Generalitat de Catalunya, presentada 
pels grups municipals Vilobí i República – ERC, 
SentVilobí+JuntsxCat i CUP – Vilobí del Penedès.

#EDITORIAL
Benvolgudes veïnes/benvolguts veïns,

Des del mes de març ens trobem davant una situació 
d’excepcionalitat provocada per la COVID-19, que ha trastocat la 
nostra manera de viure i de relacionar-nos.

Dins les nostres possibilitats i competències, l’Ajuntament ha 
intentat que la vida de Vilobí no es vegi alterada. Tenim l’avantatge 
de viure en un entorn rural i amb una tipologia d’habitatges 
que permet un aïllament preventiu de les unitats familiars. 
Durant aquesta pandèmia hem reforçat la neteja de l’espai 
públic, dels equipaments municipals i de l’escola Llebeig. S’han 
repartit mascaretes entre la població i s’ha abastit d’hidrogel els 
equipaments. En el pla econòmic, el Ple municipal va aprovar 
una partida extraordinària de 10.000,00 euros, que segueixen 
a disposició de serveis socials per a destinar-los a atendre les 
necessitats d’aquelles persones o famílies que han vist disminuïts 
els seus ingressos per causa de la pandèmia. També s’ha congelat el 
lloguer del bar restaurant Jaume Via durant els mesos que no s’ha 
pogut i/o es pugui explotar amb normalitat. 

Aturar el virus és tasca de tothom, no podem abaixar la guàrdia. 
Darrerament, les notícies ens informem del rebrot del virus a 
Catalunya i arreu de l’Estat. S’han hagut de prendre mesures molt 
dures, com ara tancament de bars i restaurants, restringir les hores 
que podem sortir de casa, limitar aforaments, suspendre activitats 
en equipaments cívics, limitar les reunions familiars. Hi ha avis 
i nets que fa mesos que no es veuen. Els nens i nenes han pogut 
tornar a l’escola, però no ens garanteixen fins quan. Això va de 
debò i estarà temps entre nosaltres.

Què podem fer com a ciutadanes i ciutadans? Seguir les 
recomanacions de les autoritats sanitàries:

• Rentar-nos les mans freqüentment.
• Mantenir la distància de seguretat amb altres persones.
• Posar-nos la mascareta.
• Evitar compartir menjar i estris.
• Limitar la vida social.
• Netejar, desinfectar i ventilar la nostra llar.

I si teniu símptomes (febre, tos, sensació de falta d’aire, malestar 
general, diarrees o vòmits), truqueu al 061/Salut Respon, o feu una 
eConsulta a través de La Meva Salut, o contacteu amb el consultori 
mèdic.

Seguim fent-ho bé! Ens en sortirem!

Francesc Edo
Alcalde

#DESTACAT
ES REFORCEN LES TASQUES DE 
NETEJA I SUPORT A L'ESCOLA
L’Ajuntament de Vilobí sempre ha donat suport a l’escola 
pública del municipi, i ara, encara més per fer front a la 
situació derivada de la crisi sanitària ocasionada amb motiu 
de la COVID-19. L’escola Llebeig pertany a la xarxa d’escoles 
públiques que depèn del Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya; tot i així, l’Ajuntament des de 
sempre ha establert una estreta col·laboració amb l’escola 
pública del municipi. 

És per això que estem subministrant a l’escola material 
necessari de prevenció com ara gel hidroalcohòlic, 
desinfectant de superfícies i mascaretes per als usuaris. També 
hem reforçat les tasques de neteja incrementant la plantilla 
en una persona quatre hores a les tardes, i als matins, de 10.30 
a 12.30 h, que a més de desinfectar superfícies de contacte 
(baranes, interruptors, polsadors, vàters) dona suport atenent 
les trucades telefòniques i atenent les entrades/sortides de 
l’escola. Aquesta mesura cobreix una important franja horària 
de les feines de consergeria.

Entenem que la defensa de l’escola pública de qualitat és 
també tasca de l’Ajuntament i és per això que des de la 
Regidoria d’Educació presentem una proposta al proper Ple de 
l’11 de novembre per traslladar al Departament d’Educació les 
reivindicacions de la comunitat educativa. Així, es demanarà 
la petició formal que s'adscrigui un conserge de manera 
permanent i dos/dues mestres més necessàries, per fer front 
a la crisi sanitària ocasionada amb motiu de la COVID-19, al 
Departament, ja és exclusivament de la seva competència. 
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CAMPANYA "DIPOSITA AQUÍ EL TEU 
MASCLISME"
"
S’acosta el Dia Internacional contra la Violència de Gènere i des de l’Institut 
Català de les Dones ens van proposar adherir-nos a la campanya amb el lema 
“Diposita aquí el teu masclisme”, iniciativa que pretén reconèixer i desmuntar el 
masclisme per llençar-lo directament a la paperera. 

La campanya consisteix a fer visible a les papereres públiques del municipi el 
lema mitjançant adhesius. Amb aquesta acció es vol visibilitzar aquesta realitat 
per poder aconseguir la igualtat efectiva i desemmascarar les desigualtats 
socials, polítiques, econòmiques i jurídiques que pateixen les dones.

#MAGRADAVILOBI
SORTIDA AL TEATRE: "NADA ES 
IMPOSIBLE", DE MAGO POP

El passat 9 d’octubre vam anar al teatre Victoria a 
veure l’espectacle Nada es impossible, del Mago Pop. 
Després de vuit mesos sense haver pogut organitzar 
cap sortida al teatre, un grup de 28 persones vam 
poder gaudir de l’impressionant espectacle de màgia 
i il·lusionisme del Mago Pop, tot complint amb les 
mesures de seguretat recomanades. 

LLAR D'INFANTS: 
LES FULLETES 

Les fulletes cauen, cauen
quan arriba la tardor!
Ara cap aquí, ara cap allà 
i se'n van a descansar!

ES POSPOSA EL DUATLÓ FINS A NOU AVÍS

El 9è Duatló es queda sense data. Fa uns mesos vam treballant en un protocol per poder organitzar la cursa 
amb totes les mesures de seguretat i la Federació ens l’havia validat, però tot i així, veient que s’està complicant 
la situació, creiem que el més prudent és posposar la cursa sense concretar cap data, i quan el risc de contagi 
sigui més baix, tornarem a plantejar una altra data. Aquesta edició del Duatló ens la preníem com un nou repte.

A l'escola bressol amb aquesta cançó i els nostres 
racons donem la benvinguda a la tardor!

ESCOLA LLEBEIG: UNA CASTANYADA 
DIFERENT

Atès que la celebració a l’escola amb les tradicionals 
danses i representacions no era possible, hem optat 
per viure la tardor gaudint de l’entorn. Les diferents 
comunitats han organitzat sortides als pèlags, a 
Chiusanico, una bicicletada, un dia de rodes amb 
patins i bicicletes i una desfilada per alguns carrers 
i places del poble protagonitzada pels més petits 
que anaven disfressats de castanyers i castanyeres. 
Les famílies han col·laborat acompanyant-nos 
en aquestes excursions o bé fent de públic cosa 
que, en ambdós casos, agraïm i valorem molt 
positivament.
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COM PODEM MILLORAR LA 
GESTIÓ DELS RESIDUS?
Diàriament consumim recursos per dur a terme les nostres 
activitats quotidianes i, en aquest procés, podem contribuir a la 
seva reducció i valorització aplicant els criteris de les 4 R:

• Reduir el nombre de residus que generem; per exemple, fer 
servir bosses de roba o un cabàs per anar a comprar.
• Reutilitzar residus per donar-los un segon ús; per exemple, 
fer servir les ampolles de vidre com a gerres d’aigua.
• Reciclar o transformar un residu per produir nous productes. 
Per facilitar el reciclatge cal separar els residus correctament, 
utilitzant els diferents contenidors.
• Repensar els nostres hàbits i actituds quotidians i consumir 
de manera responsable. Per exemple, podem llogar o demanar 
allò que utilitzem ocasionalment, com ara esquís, cadiretes 
infantils, llibres, pel·lícules, disfresses, etc.

Els consumidors tenim un paper molt important.Si 
apliquem aquests criteris i separem els residus correctament, 
aconseguirem:

• Estalviar matèries primeres: materials, aigua i energia.
• Disminuir el volum de residus que han d’anar a dipòsit 
controlat.
• Reduir l’emissió de gasos contaminants i de gasos d’efecte 
hivernacle.
• Estalviar diners, ja que s’optimitzen els processos de gestió. 
• Preservar l’entorn i millorar la nostra qualitat de vida.

Aquesta taula mostra el percentatge de residus generats a Vilobí 
en relació amb la comarca de l’Alt Penedès i Catalunya: 

Tipus de 
residu

(%)
Vilobí Comarca Cat. OBJECTIU

Compostatge 
+ FORM + 
poda

18,81 11,63 13,3 39

Paper i cartró 4,89 5,28 10,05 12

Vidre 10,34 5,93 5,04

Envasos 
lleugers 3,72 4,3 4,1 8

Altres 21,67 18,31 12,29 9

Resta 40,58 54,56 32,94 30

Tot i que l’evolució de la recollida selectiva s’ha incrementat 
aproximadament en un 15% en els últims 5 anys, la generació 
de residus per càpita (kg/hab/any) ha augmentat de 503,42 a 
603,3 en el mateix període, cosa que ens hauria de preocupar.
 
L’article 11 de la Directiva marc de residus, 2008/98, de 19 de 
novembre, modificada per la directiva 2018/851, de 30 de maig de 
2018, acorda augmentar els objectius de reciclatge municipals 
fins a un 55%, un 60% i un 65% en pes els anys 2025, 2030 i 2033. 
D’altra banda, l’article 7 del Programa General de Prevenció 
i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2020 (PRECAT) 
estipula que la recollida selectiva bruta haurà d’augmentar fins 
al 50% de tots els residus municipals generats l’any 2020. 

Què vol dir això? Doncs que, entre tots, cal millorar la gestió 
de residus al nostre municipi. Per contra, a part de les greus 
conseqüències mediambientals que es deriven d’aquest 
comportament, les taxes d’escombraries augmentaran. L’import 
de la taxa d’escombraries correspon a la recollida, transport 
i tractament de la brossa que generem. L’import que paguen 
els veïns de Vilobí no cobreix tot el servei, sinó un percentatge 
elevat  del que paga l’Ajuntament amb aquest concepte. La 
fracció resta, és a dir, tot allò que no separem correctament, és 
la més cara de tractar i la que més incrementa el preu. Si no fem 
res, cada vegada haurem de pagar més. 

Però mentre parlem d’aquest problema amb preocupació no 
estem buscant solucions. Així doncs, cal que ens posem les 
piles i busquem, entre tots i totes, la fórmula que millor ens 
pot encaixar a Vilobí per aconseguir complir amb els objectius 
proposats. És per això que a continuació us presentem dues 
modalitats eficients de gestió de residus: 

Els contenidors intel·ligents?

Són contenidors tancats amb identificació d’usuaris per RFID 
(radio- freqência). En aquest model hi ha contenidors al carrer. 
Cada família disposa d’una targeta (smart card) amb la qual es 
pot obrir els contenidors, que d’altra manera estarien tancats. 
Es poden configurar els horaris o els dies d’obertura dels 
contenidors per limitar-ne les aportacions. D’aquesta manera 
es pot identificar qui ha utilitzat cada contenidor i afavorir la 
sel·lecció domèstica dels residus.



5NOVEMBRE 2020

CONTENIDORS INTEL·LIGENTS PORTA A PORTA

No cal guardar els residus a casa, 
es poden llençar diàriament 

excepte la resta

Cal guardar els residus a casa i llençar-los segons el 
calendari i la recollida específica

Horari i calendari més flexibles, 
excepte la resta.

Horari i calendari molt estrictes

Els contenidors al carrer 
es mantenen.

Els ciutadans hauran de deixar i tornar 
a entrar els seus propis cubells 

davant la porta del seu habitatge

Els contenidors estan agrupats 
en àrees complertes.

Cal passar per tots els habitatges i 
establiments del municipi.

La recollida és més ràpida i 
menys costosa (-€)

El temps de recollida i el cost 
és més elevat (+€)

Identificació de l'usuari a través de targetes, però 
sense bosses amb codi QR (que existeixen)no es 

coneix el residu que llença.

Identificació de l'usuari a través 
del xip cubell (TAGs) i es coneix 

el residu que llença. 

Millora de la recollida selectiva i la reducció de resi-
dus. Notable increment de la taxa de reciclatge. 

Millora de la recollida selectiva i la 
reducció de residus. Notable increment 

de la taxa de reciclatge. 

Ingressos més elevats a causa de l'alt 
percentatge de la recollida selectiva.

Ingressos més elevats a causa de l'alt 
percentatge de la recollida selectiva.

El porta a porta?

En aquest model no hi ha contenidors al carrer. Els ciutadans 
guarden les escombraries a casa seva, i el dia i hora concertats 
per a cada fracció, els baixen al davant del portal de casa en un 
cubell o bossa. D’aquesta manera es pot identificar el propietari 
de cada bossa i no recollir la bossa si no separa bé.
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CUP ALTERNATIVA PER VILOBÍ

LA "NOVA NORMALITAT" A LES ESCOLES

Ja fa unes setmanes que les escoles han obert les portes i s’han adaptat 
a la “nova normalitat” tot seguint les qüestionades indicacions del 
Departament d’Ensenyament, que malauradament no faciliten la feina 
als docents i personal que hi treballa. Tampoc alleugen el neguit de les 
famílies en aquests moments tan complexos i, sobretot l’alumnat, la 
part més vulnerable i a qui més afecta aquesta situació d’incertesa. És 
en aquestes situacions quan cal ser més a prop de l’escola i reclamar 
a les nostres institucions la seva aportació necessària tot escoltant la 
veu de les famílies, alumnes, professorat i tots els col·lectius que s’hi 
representen.

Des de la CUP – Vilobí del Penedès creiem que ara és un bon moment 
per replantejar la implicació del Govern Municipal a l’escola del poble. 
Tenint un superàvit de 340.000 €, com tenim a Vilobí, ben segur que es 
pot incrementar la partida pressupostària de l’escola, tant en material, 
com en manteniment, com en personal. Sí, també ens referim a la falta de 
conserge. Una figura essencial que permet facilitar el funcionament de 
l'engranatge escolar. No es pot pretendre que les tasques de consergeria 
seguin assumides pel personal de neteja i professorat. El professorat ha 
d’estar a l’aula, educant. El personal de neteja, netejant i desinfectant. 
Cadascú ha de realitzar les tasques que li pertoquen i, per tant, l’espai 
de consergeria queda desatès.

Insistim en aquest tema perquè preocupa molt a la ciutadania. És una 
demanda de tot el Consell Escolar, i només hi falta el suport del Govern 
Municipal. L’Administració local té l’obligació de participar en la 
conservació, manteniment i vigilància dels centres docents. Necessitem 
més implicació i atenció del Govern Municipal perquè l’escola sigui de 
tothom: dels d’abans, dels d’ara i dels qui vindran.

vilobidelpenedes@cup.cat

SENTVILOBÍ+JuntsxCat

REBUIG A LA INHABILITACIÓ DE QUIM TORRA

El passat 5 d’octubre SENTVILOBÍ+JuntsxCat, amb la resta dels 
grups de l’oposició, vàrem sol·licitar un Ple extraordinari amb 
una moció conjunta, de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem 
d’inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya. 

Des de SENTVILOBÍ 
+JuntsxCat creiem que la 
voluntat del poble català 
s’expressa i es manifesta 
a través de les institucions 
catalanes.  El Parlament i el 
president de la Generalitat 
són escollits per les 
ciutadanes i ciutadans en un 
exercici democràtic. És per 
això que només el Parlament 
pot anomenar o rellevar el 
càrrec de president. Des del 
nostre grup, rebutgem la 
sentència antidemocràtica 
del Tribunal Suprem de 
la inhabilitació del nostre 

MHP Quim Torra. Estem parlant d’una sentència per penjar una 
pancarta per reclamar la llibertat i la democràcia. 

Finalment, volem posar en manifest que 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. 

SENTVILOBÍ+JuntsxCat us segueix escoltant per a qualsevol 
suggeriment o queixa. Posa’t en contacte a sentvilobi@gmail.
com.

GRUPS 
POLÍTICS
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L’evolució de la sanitat a 
Vilobí als darrers 70 anys
Nosaltres vam arribar a Vilobí l’any 1983, per 
tant, podem parlar d’un període de temps de 
quasi quaranta anys. Farem un relat de la nostra 
experiència com a professionals de salut a l’Atenció 
Primària de Vilobí. No pretenem fer un informe de 
l’Atenció Primària, sinó un relat fet des de les nostres 
vivències. Per tal d’ordenar la informació estructurem 
la nostra intervenció en quatre àmbits.

Documentació i registres

Quan vam arribar a Vilobí ens vam trobar que a 
la consulta no hi havia cap tipus de documentació 
escrita, ni registres de pacients, ni històries clíniques, 
ni fitxes de cap mena. Val a dir que Vilobí no era una 
excepció; això era la norma en els consultoris d’aquell 
temps. 

Un amic va anar a treballar a un poble de la província 
de Tarragona. Quan va arribar va poder parlar amb el 
seu predecessor i li va preguntar si no hi havia fitxes 
o històries clíniques dels pacients, i aquell metge li 
va contestar que no calien, que ell ho tenia tot al cap. 
L’amic va pensar que era una llàstima que es perdés 
tot el coneixement que estava “al cap” del metge que 
l’havia precedit… Però això era així. 

El P-10 era l’únic document de registre, un paperet 
que servia per a tot. Per enviar algú a l’especialista, 
per derivar-lo a urgències, per fer una radiografia, 

per administrar una injecció… Per a tot s’utilitzava 
el P-10, un paperet on havies d’escriure el que volies 
en dues o tres línies, no n’hi cabien més. Desprès 
d’anar a urgències o a l’especialista, el més freqüent 
era que el malalt tornés a la nostra consulta sense 
cap tipus d’informe, i fos ell mateix qui ens expliqués 
què li havia diagnosticat l’especialista (o allò que el 
malalt havia entès…). Només arribar, nosaltres ja 
vam voler registrar les dades mèdiques dels pacients 
del municipi. Un dels primers documents que vam 
crear va ser la fitxa de la vacuna del tètanus. En 
aquell temps s’estaven fent les transferències en 
salut a la Generalitat i s’estava dissenyant la història 
clínica per ser utilitzada a tot Catalunya. Nosaltres 
vam participar en aquest procés, però no vam tenir 
paciència per esperar que es publiqués, així doncs 
vam imprimir la història clínica de Vilobí a la 
impremta Kerpe de Vilafranca. S’assemblà molt a la 
que un temps després va publicar la Generalitat. 

I llavors, vinga, a recopilar dades sanitàries de cada 
persona del poble…  Hi havia qui coneixia molt bé 
les malalties que patia o les que havia tingut, però 
d’altres no tant i havies de fer una mica de detectiu 
per entendre què havia tingut aquella persona. Tot 
el que fèiem a la consulta quedava ben registrat. I 
això significava un doble canvi. Per una banda els 
diferents actes sanitaris quedaven enregistrats, i 
totes dues podíem saber quines exploracions o cures 
s’havien realitzat al malalt, què se li havia recomanant 
o prescrit i quan s’havia de tornar a visitar. Podíem fer 
un seguiment. Per altra banda aquest fet provocava 
un altre canvi: la manera de treballar. Quan vam 
arribar, metge i infermera passaven consulta en hores 
diferents (un al matí i l’altra a la tarda). Nosaltres vam LA
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UN REPÀS HISTÒRIC PER ENTENDRE EL VILOBÍ D'AVUI I PROJECTAR EL DEL FUTUR

En aquest butlletí, compartim el capítol "Documentació i registres" de l'estudi de l'evolució de la sanitat a 
Vilobí del Penedès durant els darrers setanta anys de la mà de l'Àngels Cererols i la Pilar Piñeiro. Esperem que 
sigui del vostre interès. 
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Dipòsit legal: B. 51011-1999 | vilobielteupoble@gmail.com
Coordinació: Regidoria de Comunicació

Hi col·laboren entitats i veïns del poble. 
L’Ajuntament de Vilobí del Penedès no es fa responsable del contingut dels espais dels col·laboradors 

hores diferents (un al matí i l’altra a la tarda). Nosaltres vam 
treballar, des de bon començament, en equip: un petit equip de 
dues persones, clar!  L’any 1985 es va aprovar al Parlament de 
Catalunya la Llei de reforma de l’atenció primària que, entre 
moltes altres coses, afirmava que tot ciutadà té dret a tenir una 
història clínica. El petit “exotisme” del que gaudia Vilobí es va 
convertir en un dret per a tot el Principat. Però el canvi de veritat 
es va notar al cap de set anys, l’any 1990, al crear-se l’Àrea Bàsica 
de Salut Penedès Rural.  Fins llavors, des de la perspectiva de la 
sanitat, cada municipi era un món. A partir d’aquell moment 
l’equip va augmentar: metges, infermeres, pediatres, odontòlegs 
i administratius. Entre tots decidíem la manera de treballar, 
com organitzar-nos les guàrdies i la distribució de pobles; i a 
més vam començar a treballar en aspectes que llavors eren molt 
noves i que ara formen part del nostre vocabulari: programes de 
salut, protocols. Tot era nou i tot estava per fer. 

L’Àrea Bàsica de Salut va significar un veritable canvi en la 
manera de treballar del personal sanitari dels pobles i realment 
va ser molt engrescador formar part d’aquest canvi. L’altre gran 
canvi va ser l’any 1999, quan van arribar els ordinadors a la 
consulta. Aquest fet va significar tot un repte: deixar d’utilitzar 
les històries clíniques en paper i acostumar-nos a registrar 
l’activitat a l’ordinador. Un dels problemes més grans era com 
traspassar tota la informació que hi havia a les més de mil 
històries de paper que teníem al consultori. I dèieu allò de 
“ara miren més a la pantalla que al malalt” o “doncs això que 
em pregunta no esta aquí dintre?”. Aquest canvi tecnològic 
va determinar una nova manera de treballar. Primer només 
registraven la tasca que realitzàvem la metgessa i la infermera 
d’atenció primària. Més tard va començar a arribar molta més 
informació: resultats de proves, anàlisis, recepta electrònica… 

El 2012 vam poder consultar la història clínica de l’Hospital 
i la història clínica compartida de Catalunya. Podíem, per 
tant, consultar proves i allò que es feia als hospitals públics 
i concertats. D’això es va dir treball en xarxa i Atenció 
Compartida. La història clínica és una eina de treball 
imprescindible per als professionals però és del pacient, si bé 
fins a aquest moment només la visualitzaven els professionals. 
Això va canviar en aquesta darrera dècada. El 2015 es creà 
l’aplicació “La Meva Salut“, una APP que permet que cada 
persona pugui portar la seva història clínica al seu mòbil o 
ordinador.  I va arribar la pandèmia… i “La Meva Salut” ha 
passat a ser imprescindible. Ara podem consultar totes les 
nostres proves, informes, vacunes i receptes. Podem sol·licitar 
visites, enviar mails als professionals per fer-los consultes i aviat 
podrem fer videotrucades. Una realitat que l’any 1983 no ens 
atrevíem ni a somiar.

(Continuarà...)

Àngels Cererols i Pilar Piñeiro

COM AFECTEN LES NOVES 
MESURES PER EVITAR 
L'INCREMENT DE CASOS DE 
COVID A VILOBÍ?
Després que la setmana passada, la Generalitat de 
Catalunya anunciés les noves mesures per evitar 
l’increment de casos de COVID-19, l’Ajuntament 
de Vilobí ha suspès totes les activitats de l’Aula de 
Cultura, Espai Sènior, Escola Esportiva i la resta 
d’activitats programades per a les properes setmanes. 
A més, des d’aquestes últimes setmanes s’ha tornat 
a intensificar la neteja i desinfecció d’equipaments 
municipals i carrers. 

Pel que fa al Bibliobús, aquest mes ens visitarà de les 
16 h a les 18 h els dies 5 i 19 de novembre. 

DONEM SUPORT A LES 
EMPRESES DE CASA! 
Des de l’Ajuntament convidem tots els veïns i veïnes 
a donar suport als comerços i empreses del nostre 
municipi. Recordem que tant el bar restaurant Jaume 
Via com el Forn de Vilobí ofereixen menjar per 
emportar. De la mateixa manera, també us invitem a 
pensar en els productes dels cellers locals quan ens 
preparem per a les festes. Les petites decisions de 
cada dia podem convertir-les en un gest de cara a les 
persones que tenim a prop. 


