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#ACORDS 
DE PLE

Per unanimitat, s’aprova l’acta 
corresponent a la sessió ordinària 
celebrada el dia 13 de novembre  
de 2019.

Per unanimitat, s’aprova la 
incorporació al nomenclàtor 
municipal la plaça 1 d’Octubre, que  
és l’espai situat davant de Cal Boter 
i el consultori mèdic.

Per unanimitat, s’aprova la proposta 
del Servei Català de la Salut, de 
desdoblament de l’actual ABS 
Penedès Rural amb la creació de les 
dues noves ABS:  ABS  Penedès  Rural  
Est  i  ABS  Penedès  Rural  Oest. En  
conseqüència, l’àmbit territorial del 
municipi Vilobí del Penedès quedarà 
adscrit a la nova ABS Penedès Rural 
Est en el moment en què es faci 
efectiva la nova delimitació.

Per unanimitat, el Ple es dona per 
assabentat de la renúncia al càrrec 
presentada pel jutge de pau substitut.

Amb cinc vots a favor (Grup municipal 
Viure Vilobí-CP) i quatre vots en 
contra (Grups municipals Vilobí i 
República-ERC, SentVilobí+JuntsxCat 
i CUP-Vilobí del Penedès), s’aprova la 
modificació de crèdits 4/2019,  
el resum de la qual és el:

DESPESES

INGRESSOS

SUPLEMENTS
Partida

320/131.00
920/131.00
326/131.00
920/160.00
150/210.00
1531/210.00
160/210.00 
161/210.00
323/212.00
337/212.00
150/213.00
920/214.00
920/216.00
342/221.00
323/221.03
1722/226.09
338/226.09
924/226.09
326/226.99
342/227.99
231/480.00

HABILITACIONS
Partida

311/213.00
312/623.00

Concepte

870.00

Partida

1720/609.00

ACORDS DEL PLE DEL 
DIA 4 DE DESEMBRE DE 2019

Denominació

Laboral temporal. Llar d’infants
Laboral temporal. Serveis generals
Laboral temporal. Lleure
Seguretat social
Manteniment zones verdes i espais públics
Manteniment camins i vies públiques
Manteniment xarxa de clavegueram
Manteniment xarxa d’aigua
Manteniment edificis escola i llar d’infants
Manteniment edifici centre cívic
Manteniment eines, utillatge i material divers
Manteniment vehicles municipals
Manteniment informàtic
Energia elèctrica instal·lacions esportives
Calefacció escola i llar d’infants
Activitats mediambientals
Festes
Activitats participació ciutadana
Activitats juvenils
Servei de socorrisme aquàtic
Atencions benèfiques i assistencials
Total

Denominació

Manteniment desfibril·ladors
Electrocardiògraf consultori mèdic
Total

Denominació

Romanent de tresoreria per a despeses generals
Total

Denominació

Illes flotants pèlag gran
Total

Import

8.200,00
1.000,00
3.805,00
10.200,00
1.500,00
1.800,00
2.000,00
200,00
1.000,00
3.000,00
200,00
1.400,00
1.000,00
1.000,00
4.500,00
2.500,00
600,00
2.200,00
14.300,00
1.300,00
4.200,00
65.905,00

Import

450,00
2.830,00
3.280,00

Import

67.185,00
67.185,00

Import

2.000,00
2.000,00

TOTAL DESPESES

TOTAL INGRESSOS

69.185,00

69.185,00

MAJORS INGRESSOS SOBRE ELS PREVISTOS

BAIXES O ANUL·LACIONS DE DESPESES PREVISTES
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Per unanimitat, s’acorda fixar com a dia i hora de realització de 
les sessions ordinàries del Ple municipal el segon dimecres dels mesos 
senars, a les 20.00 hores.

Per unanimitat, s’aprova una moció de rebuig a la instal·lació d’una 
planta de fabricació aglomerat asfàltic al terme municipal de Pacs del 
Penedès, el text de la qual és :

Atès que actualment està en tramitació, a l’Ajuntament de Pacs  
del Penedès, una planta de fabricació d’aglomerat asfàltic a les parcel·les 
11, 12, 13, 14 i 16 del Polígon 3, promoguda per J. A. ROMERO POLO, SAU. 

Atès l’impacte que aquesta instal·lació pot comportar pels possibles 
episodis d’emissions contaminants a l’atmosfera (i per tant nocius per  
a la salut dels habitants de la zona), per les olors que es puguin generar  
i sobre el paisatge i flora i fauna de l’entorn.

Atès l’impacte que comportarà sobre la mobilitat de les vies 
urbanes del municipi que no estan adequades a aquesta afectació i els 
possibles perills sobre vianants i altres usuaris.

Atesa la contaminació sonora que pot provocar en horari diürn, 
però també nocturn, ja que està previst que les tasques de manteniment 
de la planta i consegüents desperfectes es duran a terme de nit.

Atesa la greu afectació que pot causar en la mobilitat del trajecte  
de la Planta a la N-340 o AP-7, camí (que no té grau de carretera) que 
uneix Pacs i les Cabanyes, i carretera que uneix les Cabanyes  
i Vilafranca, altament utilitzats tots dos pels veïns dels pobles.

Atès que tots els camions que provindran de la Planta hauran 
de travessar Vilafranca del Penedès, el trànsit per l’interior d’aquesta 
població quedarà altament congestionat i dificultarà l’accés dels 
turismes provinents de les poblacions limítrofes, com Vilobí del 
Penedès, a les vies principals de comunicació (AP-7, N-340, C-15).  
Fet que seria més greu en el cas dels vehicles d’urgències.

Atès que el municipi de Vilobí del Penedès es va adherir a la Carta 
del Paisatge de l’Alt Penedès i que aquesta instal·lació hi és totalment 
oposada, i atès l’alt impacte paisatgístic que pot causar a la zona una 
planta d’aquestes característiques.

GENER 2020

DES-
TA-
CAT!
01: 8 EDICIONS DEL 
DUATLÓ DE MUNTANYA 
DELS PÈLAGS
El proper 19 de gener tindrà lloc a Vilobí el 8è 
Duatló de Muntanya dels Pèlags, un esdeveniment 
que, més enllà de ser una prova esportiva 
important per als participants i en l’àmbit català, 
és una jornada plena de bon ambient i sintonia 
entre els veïns i veïnes de Vilobí. 

Us informem que des de la Regidoria d’Esports, 
aquest any s’ofereix als vilobinencs la possibilitat 
d’inscriure’s a la prova a un preu especial.  
Cal apuntar-s'hi a l’ajuntament per gaudir de 
la bonificació en el preu, sempre que la vostra 
categoria com a corredor/a sigui no federat. 
 
D’altra banda, us recordem que amb motiu de 
la celebració d’aquesta prova esportiva, durant 
el matí d’aquell dia quedaran tallats els carrers 
següents, i en l’horari que s’indica: 

PER TOT AIXÒ, AL PLE MUNICIPAL ES PROPOSA L’ADOPCIÓ 
DELS SEGÜENTS ACORDS:

1r. Manifestar el rebuig absolut a la instal·lació d’una planta  
de fabricació d’aglomerat asfàltic a les parcel·les 11, 12, 13, 14 i 16 
del Polígon 3, de Pacs del Penedès, promoguda per J. A. ROMERO 
POLO, SAU i que se’n denegui la implementació en el municipi 
de Pacs i adjacents (les Cabanyes, Vilobí del Penedès i Sant Martí 
Sarroca). 

2n. Comunicar-ho als ajuntaments de l’Alt Penedès i al Consell 
comarcal de l’Alt Penedès.

Vilobí del Penedès, 2 de desembre de 2019.

GM CUP-VILOBÍ DEL PENEDÈS 
GM VILOBÍ I REPÚBLICA-ERC
GM VIURE VILOBÍ-CP 
GM SENTVILOBÍ+JUNTSXCAT

19/01/2020 
10 h
Prova 
oberta a 
tothom!

Més informació i inscripcions:

duatlopelags.blogspot.com

Col·laboren:

Ajuntament de
Vilobí del Penedès

Organitza: Prova oficial de la: Amb el suport de: Col·laborador especial:

ACTIVE WEAR

R

TALLS ALTERNATIUS DE TRÀNSIT ENTRE LES 10.00 
I LES 13.00 HORES:  
C/ SANTA MARIA,  

C/ TALLS, C/ FIGUERETES,  

C/ DE L’ESCAPADA,  

C/ CAL PACRA,  

C/ DIPUTACIÓ, C/ PUJOLET,  

C/ CAN PICOLIS.

TALLATS TOTALMENT AL 
TRÀNSIT ENTRE LES 7.30  
I LES 14.00 HORES:  
C/ MONTSERRAT, 

C/ DE LA COSTA,   

C/ TORRENT I AV. GENERALITAT.
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DIARI VISUAL
#MAGRADAVILOBI

01 Trobada dels nascuts el 1954. Els nascuts l'any 1964 
van fer una sortida a Figueres el passat 23 de novembre 
per celebrar els 65 anys. Primer es va fer una visita guiada 
a l'imponent castell de St. Ferran, gaudint de totes les 
explicacions rebudes i de divertits  moments a dalt dels 
jeeps. A continuació ens vam traslladar restaurant El Pa 
Volador, per acabar amb un bon àpat i ball com mereix 
l'ocasió.

02 Taller de corones de Nadal. Gairebé tothom 
comencem el desembre pensant només en les festes de 
Nadal. Ens preparem i ambientem la casa com si d’un ritual 
es tractés. En aquest sentit, el passat 12 de desembre es 
va dur a terme una activitat de corones de Nadal amb 
Quiti Quilma. Al taller hi van participar sis persones, que 
van poder gaudir d’una tarda diferent amb berenar inclòs. 

02

04

03

03 Taller de galetes saludables i de Nadal. El 18 de 
desembre també es va realitzar una activitat prèvia a 
les festes de Nadal, en aquest cas, adreçada als més 
petits i les seves famílies. Es tracta, novament, d’un taller 
d’alimentació saludable amb l’Àstrid Barqué i Vitampleni, 
dels que ja es fan de manera periòdica al municipi. 

04 Lliurament de cartes al Patge Reial. Vilobí ha viscut 
aquest final d’any uns dies plens de màgia. El dia 28 de 
desembre, en un acte organitzat per la Comissió de Festes, 
es va donar rebuda al Patge Reial, que va recollir les cartes i 
els desitjos dels més petits del municipi. Per fer l’espera més 
amena, els assistents van poder gaudir de l’espectacle, en 
format contacontes, Explica’m un Nadal. A més, el restaurant 
Jaume Via va contribuir a endolcir la tarda amb una xocolata 
desfeta boníssima. 

01



5GENER 2020

0605

07

05 Nit màgica a Vilobí. El dia més màgic de l’any, però, 
va ser la nit del 5 de gener. Aquest any, la Comissió  
de Festes va preparar una rebuda dels Reis Mags d’Orient 
diferent i única com ho era la ubicació escollida, el Pèlag 
Sec del Parc dels Talls. Així, Vilobí va escollir un dels 
indrets més especials del municipi per a la nit més especial 
i il·lusionant. Després de les paraules i el lliurament de 
les claus del poble per part de l’alcalde, Francesc Edo, 
va començar la cavalcada de Reis, que va repartir regals 
casa per casa. Volem fer un agraïment especial a la tasca 
en l’organització d’aquest esdeveniment a la Comissió 
de Festes, que a més de procurar que tot sortís molt 
bé, han fet possible que els patges I reis poguessin lluir 
nou vestuari. També volem aprofitar aquest espai per 
donar les gràcies a totes les persones que van col·laborar  
a fer màgia! 

06 LLAR D’INFANTS: La Pura es jubila. La Pura se’ns 
jubila! Et donem les gràcies per tots aquests anys 
dedicats a la cura de la llar d'infants, et trobarem a faltar.  
Molta sort i gaudeix d'aquesta nova etapa! 

07 LLAR D’INFANTS: Sorteig de la Panera de Nadal. 
Us presentem les famílies guanyadores de la panera  
de Nadal: Oliva Giménez i Muela Carrillo. 
Moltes felicitats, esperem que l’hàgiu gaudit d’allò més! 
 

08 LLAR D’INFANTS: Visita del Patge Reial. 
El Patge Reial no va voler perdre l'oportunitat de conèixer 
de ben a prop els més petits del municipi. Dimecres 8 de 
gener, va visitar-nos a la llar d’infants. 

08
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GRUPS POLÍTICS

CUP ALTERNATIVA 
PER VILOBÍ 

Benvolguts veïns, 

Arriba Cap d’Any, i amb aquest, uns 
primers sis mesos de legislatura que des 
de la CUP valorem positivament, sobretot 
per l’activitat política del poble, ja que 
sembla que en aquesta nova legislatura 
hi ha més debat als plens, més mocions 
i fins i tot un bri més de participació. Us 
animem a vindre-hi i ser-ne partícips, i fins 
i tot demanaríem al Consistori que permeti 
la participació dels assistents amb la seva 
veu. També creiem que en l’àmbit social hi 
ha hagut i hi continua havent una resposta 
diversa, però visible, dels veïns en diferents 
accions relatives a la situació política del 
moment. Desitgem que no defalleixi la 
persistència del poble a exigir la llibertat 
dels presos i el retorn dels exiliats, i no cal 

dir que per al 2020 els volem a casa.  
No podem deixar d’encarrilar el camí cap 
al dret a decidir. Animem a donar suport a 
tots els actes convocats al país i sobretot als 
que es fan a casa nostra, com els Músics 
per la Llibertat de Vilobí (recordem, 
dimecres a 2/4 de 8 h del vespre a la plaça 
de la Vila) i futures accions previstes, 
en molts casos vehiculades via Vilobí 
Resisteix. 

Aquest 2020, des de la CUP volem 
aprofitar per engegar una sèrie d’activitats 
que esperem que ajudin a crear vincles 
entre els veïns, a coneixe’ns més, a crear 
debat al voltant de temes ben diversos. 
Iniciarem un cicle de xerrades en què, 
en els tres primers mesos de l’any (una 
xerrada per mes), parlarem de temes com 
els processos participatius en un poble —

pressupostos i altres àmbits— i com sentir-
nos part d’un tot i fer viable el poble que 
volem; o el cooperativisme i el comerç de 
proximitat, com teixir un model de consum 
fora del món global en què vivim i per què; 
o en quin territori volem viure i quin entorn 
mediambiental volem per a Vilobí (què 
volem i per què als Pèlags?). Seran els dies 
24 de gener, 14 de febrer i 29 de març, i 
seguirem les xerrades en el segon trimestre 
del 2020. Esperem que siguin de l’interès 
de tothom i que puguem crear bons espais 
de trobada, debat  
i creixement. 

Voldríem també desitjar per al 2020 
un molt bon any a tots els veïns i els 
millors desitjos plens d’optimisme. Viure 
a Vilobí és un regal, i l’hem d’assaborir 
conjuntament!

VILOBÍ I 
REPÚBLICA 
- ERC 

Participació i vella política
 

Fa unes setmanes vam viure el naixement 
d’un moviment ciutadà contra un projecte 
a Pacs del Penedès. L’empresa de Lleida 
Romero Polo volia establir-se, amb una 
planta asfàltica, dins de les instal·lacions 
de la pedrera Cales de Pachs. Quan es va 
fer públic el projecte, ciutadans de Pacs i 
de les Cabanyes es van moure per frenar-
lo. A Vilobí, en l’últim ple extraordinari es 
va aprovar per unanimitat una moció de 
rebuig, que va entrar en l’últim moment 
impulsada per ViR-ERC. 

Quin va ser el principal motiu d’enuig de 

la ciutadania a Pacs? Saber que el projecte 
havia transcendit quan ja havia acabat el 
termini legal per presentar-hi al·legacions. 
Oficialment, només hi van presentar 
al·legacions Vilafranca i les Cabanyes.

 A Vilobí, el govern no en va tenir 
coneixement fins que ViR-ERC ho va 
preguntar al ple del 13 de novembre. Per 
què el govern de Pacs només va comunicar 
el projecte als governs de les Cabanyes i 
de Vilafranca? Per què no el va explicar 
als veïns o al govern de Vilobí? Tenim 
administracions ancorades en el passat. Els 
governs es mouen per interessos partidistes i 
electoralistes.

Però amb l’experiència de Pacs hem 
viscut un model de resposta col·lectiva 
que ens dona esperança i ens fa creure en 
la capacitat de mobilització davant d’allò 
que ens preocupa. I ens demostra que les 
coses que passen al nostre entorn també 
són nostres. L’experiència de Pacs ens obre 
les portes a un nou model de democràcia 
participativa. En municipis petits com 
Vilobí tenim tots els ingredients per encetar 
experiències enriquidores des d’aquest 
àmbit. No només per frenar iniciatives, 
sinó també per impulsar-ne. Però, està 
preparat el govern municipal per fer-ho? 
Tenen tres anys i mig per demostrar-ho.
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L’inici de la nova dècada marcarà un abans i un després en la història del comerç al 
municipi. Les dues botigues més antigues del poble, i úniques en funcionament fins 
aquest desembre, s’acomiaden després d’entregar una vida laboral sencera darrere del 
taulell i al servei d’un poble i els seus veïns. Han estat molts anys I molta feina, però el seu 
caràcter, voluntat i professionalitat de ben segur els ha permès sembrar bones amistats 
i recollir molts bons moments. Des de l’Ajuntament de Vilobí, us desitgem a tots i totes 
molta sort en aquesta nova etapa. Gràcies per tot! 

L'ESTANC I CAL FONTANAL 
TANQUEN UN CICLE POSANT PUNT 
I FINAL A LA SEVA ACTIVITAT.

L’Estanc 
La botiga de L'Estanc tanca després de més de cent anys d'estar al servei dels vilobinencs. La Ma. Teresa, actual 
propietària, és la quarta generació de la família. Tot va començar quan el seu besavi, el Joan Suriol Olivella, va 
comprar l'estanc i el va convertir en botiga. Uns quants anys després, el pare de la Ma. Teresa, el Manel Rovira 
Escoda, vingut de la Granada, en casar-se amb l'hereva de l'Estanc va posar el seu granet de sorra al projecte fami-
liar, aportant els seus coneixements com a forner i, llavors, el que tan sols era un estanc es va convertir també en 
forn i botiga. Segons explica la Ma. Teresa, les primeres garlandes “arrissades” van sortir d’aquest forn i el fet que 
tinguessin tan bona acceptació va fer que, a poc a poc, aquesta pràctica s’estengués per tota la comarca.

L’any 1978, la Ma. Teresa va posar-se al capdavant de l’Estanc i amb el seu marit, l’Arturo, van fer emergir la que ha 
estat l’especialitat fins a l’últim dia: el xoriço de León, fet típicament com es fa en la ciutat on va néixer. Després de 
quaranta anys portant l’Estanc i guardant el secret de l’autèntic xoriço, la Ma. Teresa i l'Arturo es jubilen i abaixen 
la porta de l’Estanc per sempre.

PERSO
N

ES.
PERSO

N
ES.

Cal Fontanal
Fa uns seixanta anys, quan els pares de la Pepita Rovira tenien poc més de vint anys van comprar la botiga i engegar 
el seu petit negoci al municipi de Vilobí́. Aleshores, ja n’hi havia una situada al mateix lloc, però en jubilar-se els 
antics propietaris, van decidir provar sort. Va ser llavors quan es van introduir alguns canvis en la distribució́ de 
la botiga, així́ com també van ampliar-la. Estem parlant de fa molts anys, concretament del 1968, i fins a l’últim 
dia han conservat l’elaboració a l’estil natural de botifarres i embotits. Avui, però, Cal Fontanal ja forma part de la 
història, després que a finals d’aquest any la Pepita, la segona generació de la botiga, s’hagi jubilat. 

La botiga tanca però la memòria continua, de manera que Cal Fontanal serà conegut, reconegut i recordat per 
l’elaboració de productes derivats del porc, com ara les botifarres i les salsitxes, les quals els vilobinencs que les 
hem tastat sabríem identificar perfectament. 
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#PROPOSTES!
15/01. 2A REUNIÓ DEL 
CLUB DE LECTURA
Us informem que després de la 
primera reunió per a la creació d’un 
club de lectura a Vilobí, des de la 
Regidoria de Cultura es convoca els 
veïns i veïnes interessats a tornar-
nos a trobar el proper 15 de gener a 
les 21.00h a Cal Boter. Es va acordar 
que les trobades es farien el tercer 
dimecres de cada mes.  
Per a més informació i/o aclariments, 
podeu posar-vos en contacte amb 
l’Ajuntament.

16 i 30/01. 
BIBLIOBÚS
T’has proposat llegir més aquest 
2020? Doncs has de saber que el 
bibliobús Montau serà a Vilobí els 
dies 16 i 30 de gener de les 16.00 h 
a les 19.00 h davant l’ajuntament. 7/02. AL TEATRE A BCN 

I SENSE PENSAR ON 
APARCAR! 
Des de Regidoria de Cultura s’ha 
organitzat una sortida al teatre a 
Barcelona per al proper divendres 
7 de febrer de 2020 al Teatre 
Poliorama per anar a veure l’obra 
La importància de ser Frank. Si tens 
ganes de fer una sortida no dubtis 
a apuntar-t’hi. Per inscriure-t’hi, cal 
anar a l’ajuntament abans del 13 de 
gener. El preu és de 32 € (entrada en 
bona localitat) i inclou el transport 
en autobús. L’hora de sortida serà les 
18 h des de la plaça de la Vila i l’obra 
començarà a les 20.30 h. 

29/01. MARXA 
NÒRDICA A CALELLA!  
El proper dimecres 29 de gener es 
realitzarà la segona sortida de marxa 
nòrdica a la localitat de Calella. 
Si t’animes a fer una passejada 
i gaudir d’un dia diferent, apunta-t’hi 
a l'ajuntament o trucant al 938978980 
fins a dos dies abans.

CANTA CARAMELLES!  
Tots els dissabtes a les 19.30 h, 
assaig de caramelles a la sala 
polivalent del Centre Cívic! 
Apunta-t’hi i fes poble! ;) 

BALLA 
AMB L’ABS!

Dia 12 de gener a les 19.30 h
MEDITERRÀNIA

Dia 19 de gener a les 19.30 h
CAFÉ LATINO

Dia 26 de gener a les 19.30 h
LIBERTY

8 i 9/02.
ESQUIADA JOVE 
Obertes les inscripcions per a 
l’Esquiada Jove, que tindrà lloc el cap 
de setmana del 8 i 9 de febrer de 2020. 
La sortida va adreçada a menors de 
18 anys, a partir de 1r d’ESO (nascuts 
entre l’1 de gener i el 31 de desembre 
de 2007). 

El període per apuntar-se per als 
joves del municipi finalitzarà el 17 de 
gener, i per a la resta serà del 20 al 24 
de gener. Trobaràs tota la informació 
a la pàgina d’inici de www.vilobi.cat o 
adreçant-te a l’ajuntament. 

D’altra banda, per qualsevol 
aclariment o dubte podeu contactar 
amb el tècnic de Joventut del 
nostre municipi (Lluís Arnabat - 
686 008 443) o al correu electrònic 
joventutvilobi@gmail.com.


