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01 RENOVACIÓ DE LA XARXA 
D'AIGUA AL BARRI DE LA FONT
Com a conseqüència de la concentració d’avaries en el tram de la 
xarxa d’impulsió dels pous al barri de la Font, i previ a la imminent 
actuació de pavimentació d’aquest tram, s’han substituït 328 metres 
lineals de canonada. El material instal·lat és canonada de fundició, 
amb revestiment interior de morter, que millora la qualitat anterior i, 
d’aquesta manera, es preveu frenar les avaries.

DES-
TA-
CAT!

02 7A EDICIÓ DEL DUATLÓ 
DE MUNTANYA DELS PÈLAGS 
PASSADA PER AIGUA
El passat diumenge 20 de gener es va disputar a Vilobí la 7a edició del 
Duatló de Muntanya dels Pèlags, amb 204 atletes inscrits. La pluja va 
protagonitzar la jornada, per segona vegada en la història d’aquesta com-
petició, i tot i les condicions extremes les quals es van haver d'enfrontar 
els participants, no va aconseguir impedir que la prova es pogués celebrar 
amb normalitat. El Duatló també va comptar amb representació vilobi-
nenca, el Santi Mestres i el Josep Lluís Alabreda, que hi han participat en 
totes les edicions. El dissabte 2 de febrer es va celebrar un sopar popular 
amb totes les persones que van col·laborar-hi desinteressadament. No 
obstant això, des de la Regidoria d’Esports, es vol reiterar l’agraïment a 
tots els voluntaris i voluntàries per aguantar incansablement una llarga 
estona sota la pluja i per adaptar-se a la situació i encarar amb molt de 
positivisme tota la jornada. També, des de la Regidoria de Promoció 
Econòmica, es dóna les gràcies per la comprensió a totes les empreses 
i entitats participants a la Fira del Duatló, que tot i ser presents des de 
primera hora a la plaça de la Vila, no van poder muntar la parada amb 
normalitat. 

03 VILOBÍ ÉS EL SEGON MUNICIPI DE LA COMARCA EN 
COMPLIMENT DE TRANSPARÈNCIA, PER SOBRE DE VILAFRANCA 
DEL PENEDÈS
Recentment han sortit els resultats en matèria de transparència que elabora el Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania 
Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona i que avalua les bones pràctiques de la comunicació pública local a Catalunya 
pel que fa a la comunicació i la transparència. La valoració que s'ha fet de Vilobí del Penedès ha estat molt positiva, essent el segon 
ajuntament de la comarca de l'Alt Penedès en compliment de transparència, per sobre de Vilafranca del Penedès. Els criteris d'avaluació 
es poden consultar al web www.mapainfoparticipa.com. Aquesta és una bona notícia per al nostre municipi, ja que en els darrers anys 
s'han destinat esforços humans i recursos econòmics per tal de posar a l'abast del veïnat la màxima informació municipal. 
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DIARI VISUAL
AQUEST ESPAI PRETÉN SER UNA GALERIA DE MOMENTS. ES RECORDARAN ACTES CULTURALS, 
FESTIUS, ESPORTIUS... I TAMBÉ S'INTENTARÀ CAPTAR NOTÍCIES QUE POTSER NO SÓN NOTICIABLES, 
PERÒ QUE ENS APROPEN A L'ESSÈNCIA DEL QUE ÉS VIURE EN UN POBLE I D'AQUELLES COSES QUE 
FAN QUE EN ALGUNS MOMENTS ENS SURTI DE DINS UN "M'AGRADA VILOBÍ". 

#MAGRADAVILOBI

02

01 El 31 de gener, una trentena de veïns i veïnes de Vi-
lobí es van desplaçar fins al Teatre Goya de Barcelona per 
gaudir de l'obra de teatre Escape Room, una comèdia 
protagonitzada per Joel Joan. 

01

02 A la llar d'infants Els Ocellets, els contes esdevenen 
una part imprescindible del dia a dia. Només entrar a 
l’escola es troba un petit racó ple de contes per poder 
mirar, tocar i explicar. En totes les classes hi són presents, 
els infants els tenen a l’abast per mirar-los sols, per com-
partir amb els companys o amb els adults. Al llarg del dia, 
s'expliquen moltes històries i es fan diverses activitats al 
seu voltant, com l’hora del conte, un conte abans d’anar 
a dinar, la maleta dels contes, els racons dels contes... Els 

contes aporten molts beneficis als infants: desenvolupen 
la seva imaginació i creativitat, els ajuden a identificar i 
expressar emocions, enriqueixen el seu vocabulari, els 
aporten una gran quantitat d’experiències... Els contes 
ideals per a aquestes edats són contes curts, realistes, sen-
zills, on es parli de situacions quotidianes amb les quals 
l’infant s’identifica. Les educadores de la llar d'infants Els 
Ocellets recomanen els contes en cas que s'hagi de fer 
un regal. 

03 L'italià Maurizio Gerini, veí de Chiusanico, es va proclamar 
guanyador del Dakar 2019 en la categoria Marathon de 
motos. Chiusanico, en arribar, li va preparar una festa de 
benvinguda a la plaça que porta el nom del nostre poble. 

03

01
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urbanisme
MILLORES A L'ENLLUMENAT PÚBLIC

Durant aquests quatre anys, s’han realitzat 
diverses accions per substituir una bona part de 
les lluminàries de l’enllumenat públic i els equips 
que les alimenten. Actualment, la majoria són 
de baix consum. 

URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA VILA

El setembre de 2016 es van inaugurar les obres 
de reurbanització de la plaça de la Vila. Amb 
aquestes obres es va aconseguir integrar en un 
sol espai l’ajuntament i el Centre Cívic, gràcies 
a la construcció d’un balcó a la plaça de darrere 
l’ajuntament, un escenari fix amb escales, on 
es poden fer actuacions diverses, i un espai 
delimitat per a aparcament de vehicles, fins 
llavors, desordenat i perillós per als infants que 
jugaven a la plaça. 

NOU APARCAMENT AL CAMP DE FUTBOL

Per tal d’optimitzar la funcionalitat d’un camp 
de futbol que havia quedat inactiu durant molts 
anys després que l’equip de futbol local es 
dissolgués, se’n va condicionar una part amb 
places d’aparcament. De manera ordenada, 
es van crear aproximadament seixanta places 
per a vehicles. Aquest espai, a més, millora la 
comunicació entre la plaça de la Vila i l’església 
i dóna resposta a la necessitat d’aparcament 
en dies assenyalats de molta afluència de gent 
(festa major, actes culturals, ball del diumenge, 
enterraments…) i també en els dies corrents 
(consultori mèdic, centre cívic, escola i llar 
d’infants).

CONSTRUCCIÓ APARCAMENT PLAÇA 
JARDÍ

Amb l’objectiu de facilitar i millorar la circulació 
a la plaça Major, en l’anterior mandat es va 
habilitar una zona d’aparcament i l’any 2017 es 
va condicionar amb mitjans propis, formigonant-
lo i deixant-lo en les condicions òptimes per tal 
que el veïnat pogués fer ús de les onze places 
d’aparcament degudament delineades. 

REPOSICIÓ DE LA XARXA D’AIGUA AL 
BARRI DE LA FONT

S’ha renovat la xarxa d’impulsió d’aigua pel camí 
del barri de la Font i fins al carrer del Torrent. 
D’aquesta manera s’ha ajudat a incrementar 
l’eficàcia del sistema d’abastament, millorar-ne 
el servei i augmentar el grau d’eficiència de la 
xarxa. El nou tram instal·lat ha consistit en tubs 
de FD Ø 100.

serveis 
CAMINS I VIES PÚBLIQUES

Durant aquests quatre anys s’han realitzat 
diverses accions de millora, manteniment i 
conservació dels camins i vies públiques. A 
més, de manera periòdica es realitzen neteges 
de marges per facilitar el trànsit i guanyar 
visibilitat. També s’ha donat resposta als 
suggeriments i demandes de veïns i veïnes 
que s’han posat en contacte amb les oficines 
municipals. 

SUBSTITUCIÓ DEL REGULADOR DE CLOR DE 
LA PISCINA MUNICIPAL

Amb l’objectiu de fer el bany més saludable 
i potenciar l’estalvi d’aigua, es va comprar un 
equip de control de l’aigua per a la piscina gran 
que permet introduir els productes de manera 
automatitzada i segura, cosa que impedeix 
qualsevol manipulació o accident. L’estabilitat 
de l’aigua tractada de manera automàtica 
n’augmenta la qualitat i fa que no necessiti tantes 
aportacions d’aigua nova. 

ROBOT NETEJAFONS PER A LA PISCINA

S’ha adquirit un robot netejafons automàtic per 
aspirar les impureses de l’aigua de la piscina 
municipal. L’aparell pot escalar per les parets del 
vas de la piscina, cosa que assegura una neteja 
en profunditat. Amb aquest netejafons s’estalvia 
producte desinfectant, ja que es descarrega 
l’aigua d’impureses.

INSTAL·LACIÓ LLUMS LED AL CENTRE CÍVIC

Totes les dependències del Centre Cívic 
actualment funcionen amb llums LED, i això ha 
contribuït a una reducció de més del 50% de la 
factura elèctrica. Es té la voluntat de substituir de 
manera progressiva els sistemes d’il·luminació 
en els equipaments municipals per la tecnologia 
LED. 

ALTRES ACCIONS DE MILLORA

S'ha pintat la façana de Cal Boter i se n'han 
substituït les finestres; s'han substituït els quadres 
elèctrics dels equipaments municipals, s'ha 
instal·lat un SAI a l'ajuntament i s'han realitzat 
altres accions de millora de la casa consistorial. 

ADQUISICIÓ D’UN CAMIÓ PER A LA 
BRIGADA MUNICIPAL

La brigada municipal va estrenar l’abril del 
2018 un camió de menys de 3.500 kg i proveït 

RE-
SUM
GESTIÓ 
MUNICIPAL 
2015-2018
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de plataforma elevadora, que ha permès fer 
moltes tasques que fins llavors s’havien de 
fer amb el tractor i el remolc i que en ser un 
vehicle que pot circular en condicions normals, 
permet un ús més polivalent. 

persones

ADQUISICIÓ DE DESFIBRIL·LADORS, VILOBÍ 
ESPAI CARDIOPROTEGIT

Durant aquests quatre anys, s’han adquirit 
quatre desfibril·ladors: un de fix a l’exterior 
del Centre Cívic, que és l’espai on es fan més 
activitats i on acudeix més gent, i tres unitats 
mòbils. També s’ha fet un curs de DEA per tal 
que persones del poble estiguin qualificades 
per fer-ne ús.  

CAMPANYES DEL BANC DE SANG

De manera periòdica, el Banc de Sang visita 
Vilobí i des de l’Ajuntament es dóna suport i les 
facilitats necessàries perquè es pugui realitzar en 
condicions òptimes i fent-ne ressò pels canals 
de comunicació propis. En línies generals, s’ha 
augmentat la participació del veïnat del poble. 

PLANS D’OCUPACIÓ LOCAL 

L’Ajuntament ha vetllat per beneficiar-se dels 
plans locals d’ocupació, que han permès do-
nar feina de manera temporal a 14 persones 
aturades del poble i en situació o risc de vul-
nerabilitat social i han comportat 132.948,33 €. 
Els programes de plans d’ocupació local s’han 
renovat cada any. 

BEQUES ESCOLARS

S’ha ajudat les famílies amb menys recursos a 
poder satisfer les despeses escolars. En total, 
s’hi han destinat 4.912,79 € i se n’han beneficiat 
47 alumnes.

SERVEI D’AUXILIAR A LA LLAR 

S’ha incorporat un servei adreçat a les persones 
amb vulnerabilitat, ja sigui perquè tenen un 
perfil de salut fràgil, o bé perquè es tracta de 
persones grans que viuen soles. Aquest servei 
posa a disposició dels usuaris una persona 
per fer les tasques bàsiques de manteniment 
de la higiene i ordre a les llars. L’equip de 
Serveis Socials i Atenció Primària de la Salut en 
determinen els usuaris. Aquest servei també 
ha permès la contractació d’una persona del 
municipi que es trobava en situació d’atur. 

PROGRAMA “VILOBÍ SALUDABLE”

S’ha activat el programa “Vilobí Saludable”, 
realitzant tallers i activitats de promoció de 
l’alimentació saludable, salut mental, benestar 
emocional i activitat física, per promoure 
entre el veïnat de Vilobí. “Vilobí Saludable” 
ha programat també activitats especialment 
dirigides als majors de 60 anys i per als joves. 
La valoració i participació ha estat positiva, cosa 
que ha comportat la renovació del programa.  

A CENT CAP ALS 100! 

L’Ajuntament s’ha adherit al programa “A cent 
cap als 100”, de la Diputació de Barcelona, 
adreçat a la gent gran i que té per objectiu 
fomentar l’afició entre la gent gran de 
realitzar caminades amb regularitat, oferint 
alhora la possibilitat de conèixer diferents 
entorns geogràfics de la província i viure la 
natura d’una manera totalment adaptada a 
les seves possibilitats. A més, afavoreix les 
relacions interpersonals i de grup i motiva 
l’aprenentatge i intercanvi de coneixements 
en relació amb el món natural. Les caminades 
tenen una durada de 3-4 hores, amb parades 
durant el recorregut. A Vilobí, un grup d’unes 
vint persones hi participa de manera fidel. 

SUPORT A LA COMUNITAT EDUCATIVA

S’ha donat suport a la comunitat educativa 
i s’ha fet una escolta activa de les seves 
peticions i necessitats. S’han realitzat accions 
de millora de les instal·lacions, manteniment 
i funcionament. Destaca la instal·lació d’uns 
termòstats que han permès unes condicions 
òptimes pel que fa a la temperatura en els 
centres. La gestió de la neteja continua sent 
municipal i amb persones del poble. 

SETMANA DE LA GENT GRAN

A principis d’estiu es celebra la Setmana de la 
Gent Gran, amb la programació d’un seguit 
d’actes que s’allarguen durant la setmana i 
que finalitzen amb un dinar de germanor el 
diumenge. Durant l’any, des de l’Ajuntament 
es dóna total suport a l’Associació d’Avis de 
Vilobí, donant-los un cop de mà en el que 
necessiten. També es dóna una subvenció 
anual que permet que les activitats que ja 
estan consolidades (piscina, manualitats, 
gimnàstica…) puguin seguir fent-se amb 
normalitat. 

COORDINACIÓ I AMPLIACIÓ DEL GRUP DE 
CERCAVILA

Des de la Regidoria de Cultura s’ha agafat el 
relleu en la coordinació i gestió de la Cercavila, 
després que es dissolgués com a entitat. 
Durant aquests anys, s’ha aconseguit ampliar-
la amb nous balls i obrint-la a grups de joves 
i adults. 

PROJECTE “ACTIVA’T”

S’ha donat continuïtat al projecte “Activa’t”, 
un taller dirigit principalment a persones amb 
problemes de salut o aïllament social per 
la disminució física, psíquica o mental que 
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necessitin un espai de reforç i de suport més 
especialitzat. Està conduït per personal de 
l’Ajuntament, concretament per la treballadora 
familiar, mentre que la derivació dels casos la 
realitza la treballadora social de l’Ajuntament.

CONCERTS A LA FRESCA DEL JULIOL

S’ha donat continuïtat al cicle de concerts a la 
fresca al pèlag Sec del Parc dels Talls. Durant 
tres caps de setmana consecutius del mes 
de juliol s’han fet concerts d’estils diferents i 
adreçats a un públic general. Es tracta d’un 
esdeveniment ja consolidat al municipi, i 
també conegut a la comarca. 

NOVES PROPOSTES A L’AULA DE CULTURA

Atenent a les demandes del veïnat del poble, 
cada any s’ofereixen activitats diferents en 
el marc de l’Aula de Cultura. Algunes de les 
novetats que han tingut més èxit han estat les 
de zumba i pilates. L’Aula de Cultura esdevé, 
a més d’una oferta d’activitats, un espai de 
trobada i de cohesió. 

ACTIVITATS ADREÇADES A LES DONES

S’han consolidat dues trobades amb la dona 
com a protagonista, el Sopar de la Dona i el 
Sopar contra la Violència de Gènere, que 
aconsegueixen reunir persones de diferents 
generacions. A més, s’han programat diferents 
tallers adreçats exclusivament a dones amb 
l’objectiu d’apoderar-les i en favor de la 
igualtat real. 

VILOBÍ, AL TEATRE

Les sortides al teatre a Barcelona, que van 
començar de manera esporàdica, s’han 
convertit en un programa “Vilobí, al teatre”, 
des del qual s’organitzen sortides una vegada 

cada dos mesos aproximadament. L’acollida 
per part del veïnat del municipi és alta i s’ha 
creat un grup fidel que s’apunta a totes les 
propostes. 

CURSOS DE CATALÀ I SENSIBILITZACIÓ 
SOCIAL PER A IMMIGRANTS

Es realitzen regularment cursos de català per a 
persones immigrades i també s’han organitzat, 
de manera esporàdica, xerrades i tallers de 
sensibilització social i de salut adreçades a 
famílies magrebines del poble. La participació 
és alta. 

SUPORT ACTIU A LA COMISSIÓ DE FESTES

Des de la Regidoria de Festes es dóna tot el 
suport a la Comissió de Festes, participant 
activament en l’organització i gestió d’aquesta. 
Durant aquests quatre anys, se n’han renovat 
pràcticament tots els membres de manera 
natural. 

CURSETS DE NATACIÓ

Es continuen oferint cursos de natació per als 
més petits durant l’època estival. També s’han 
programat activitats físiques dins l’aigua per a 
joves, adults i gent gran. 

ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL I TÈCNIC 
D’ESPORT

Des de l’Ajuntament, es gestiona la coordinació 
de l’Escola Esportiva Municipal, que any rere 
any augmenta en inscripcions i amplia en 
activitats ofertes. A més, s’han creat els primers 
equips de futbol sala federats del municipi. S’ha 
incorporat un tècnic d’Esport, compartit amb 
Joventut, que s’encarrega de la coordinació de 
l’Escola Esportiva Municipal i de l’organització 
d’altres activitats que fomenten l’esport. 

DUATLÓ DE MUNTANYA DELS PÈLAGS

S’ha consolidat el Duatló de Muntanya dels 
Pèlags com un esdeveniment esportiu, 
tant pel que fa a competició, com també 
entre el veïnat del municipi que hi participa 
activament fent de voluntaris i ajudant en 
la seva organització i coordinació. El Duatló 
de Muntanya dels Pèlags és, a més d’una 
prova esportiva, una oportunitat per situar 
en el mapa Vilobí del Penedès. 

ESTIU JOVE I CASALS D’ESTIU

S’ha vetllat pel manteniment de la qualitat 
en les activitats d’estiu per a infants i joves. 
L’Estiu Jove de Vilobí s’ha posicionat com 
una de les millors propostes juvenils de la 
comarca. Les inscripcions de tants joves que 
no són de Vilobí permeten fer una petita 
reducció en el preu dels que sí que ho són. 

ESQUIADA JOVE

Es continua participant a l’Esquiada Jove, 
un cap de setmana d’esquí organitzat 
entre diferents municipis de la comarca.  
Cada vegada és més alt el nombre de 
representants vilobinencs que hi participen. 
En l´última edició, hi han participat 27 joves. 

TÈCNIC DE JOVENTUT

S’ha incorporat la figura d’un tècnic de 
Joventut, que també desenvolupa algunes 
tasques en matèria d’esports. Aquest és el 
principal referent municipal per als joves i 
s’encarrega d’acompanyar-los en tot allò 
que puguin necessitar i escoltar activament 
les seves propostes pel que fa, per exemple, 
a l’organització d’actes adreçats a joves o a 
la gestió i funcionament de la Sala de Joves.
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medi ambient
CESSIÓ EN PROPIETAT DE 18,5 HECTÀREES 
DE L’ESPAI DELS PÈLAGS

El 23 de juliol de 2015, l’Ajuntament va procedir 
a escripturar la cessió en propietat de les 18,5 
hectàrees de l’espai dels Pèlags. Aquest fet 
va ser de gran importància ja que ha permès 
recuperar una part del valor patrimonial i 
d’interès paisatgístic del municipi. Amb aquest 
pas, Vilobí va formalitzar la cessió dels terrenys 
i va convertir-se en l’actual propietari del Parc 
dels Talls. 

PROJECTE DE RESTAURACIÓ DEL PARC 
DELS TALLS

Gràcies al fet que el Parc dels Talls passés 
a ser de titularitat municipal, s’ha pogut 
desenvolupar la darrera fase del projecte “Viure 
el Poble Més”, que preveia la restauració de 
l’espai i l’obertura al públic del Pèlag Gran. 
Les principals actuacions que s’hi van fer 
són: retirada del bloc de formigó, retirada de 
les deixalles escampades, delimitació d’una 
zona d’aparcament, aclariment de plantes, 
tancament del perímetre amb tanca vegetal 
(per evitar accidents), senyalització de dos 
camins per a l’observació geològica i de la 
fauna i instal·lació d’un mirador al punt més alt 
i al punt més baix del Pèlag Gran. Una vegada 
finalitzat el projecte, és la brigada municipal 
qui s’encarrega de fer-ne un manteniment 
adequat. 

PROTECCIÓ DEL PARC DELS TALLS AMB 
AGENTS CÍVICS I RURALS

Durant l’època estival és quan més afluència de 
visitants hi ha al Parc dels Talls, és per això que 

s’ha incorporat una figura d’agent cívic, que 
sumada als agents rurals que estan contractats 
durant tot l’any, permet acompanyar millor 
els visitants. Les dues persones contractades 
per cobrir aquest rol s’encarreguen de donar 
informació de l’espai i també una guia de 
bones pràctiques d’aquest. La contractació 
s’ha fet a través l’empresa d’inserció Nou Set, 
que forma part del grup Entrem-hi, amb la 
premissa que les persones fossin del municipi. 

CAMPANYES DE REFORÇ DE LES 
RECOLLIDES SELECTIVES

De manera periòdica, es realitzen accions 
de reforç de les recollides selectives, amb 
l’objectiu de fomentar l’hàbit del reciclatge 
entre el veïnat de Vilobí. Per fer-ho, s’han 
organitzat xerrades i tallers en aquesta matèria 
i s’ha reforçat la informació en els punts on hi ha 
contenidors i mitjançant el butlletí municipal. A 
més, s’ha posat a disposició de tot el veïnat, 
en una primera fase, un contenidor de brossa 
orgànica i bosses orgàniques i, recentment, 
també tres contenidors per al cartró, vidre i 
envasos. 

EL PARC DELS TALLS, A L’INVENTARI DE 
ZONES HUMIDES

Amb aquest reconeixement, la zona dels 
pèlags, a més de la protecció que ja es procura 
des de l’àmbit municipal, s’amplia gràcies a 
la rellevància amb què els tècnics van avaluar 
la zona: un ecosistema amb molta diversitat 
d’hàbitats de potencial importància, la manca 
de zones humides i homogeneïtat del paisatge 
al voltant, així com les poblacions d’amfibis i 
aus que hi habiten. 

DIUMENGES DE NATURA

S’han programat diferents passejades i 
activitats al Parc dels Talls, amb l’objectiu 
de donar a conèixer l’origen, la història i els 

valors naturals i singulars del Parc dels Talls. 
Totes les propostes han estat pensades per 
a un públic familiar i són assequibles per a 
qualsevol persona i guiades per la geòloga 
Anna Mascaró i la biòloga Montse Jané. 

ESTACIÓ D’ANELLAMENT AL PARC DELS 
TALLS

L’anellament científic permet l’obtenció 
de dades  directament dels ocells i un 
aprofundiment molt important en el 
coneixement i l’estudi de l’avifauna d’un 
lloc determinat. Vilobí ha posat en marxa 
una estació d’anellament per conèixer, 
precisament, quines espècies habiten al Parc 
dels Talls. Les sessions s’han fet de la mà d’un 
expert en la matèria i algunes han estat obertes 
al públic perquè tothom pogués apreciar 
aquesta tècnica. 

ACTIVITAT PEDAGÒGICA AL PARC DELS 
TALLS

S’ha dissenyat una activitat pedagògica 
adreçada a les escoles i casals d’estiu sobre el 
Parc dels Talls. Es tracta d’un taller d’un dia que 
permet posar en valor l’espai i, al mateix temps, 
treballar continguts curriculars en matèria 
de coneixement del medi i competències 
bàsiques. Els alumnes de l’escola Llebeig van 
ser els primers d’avaluar aquesta activitat amb 

una prova pilot.

 

comunicació i  
participació
PRESENTACIÓ DELS PROJECTES

Previ a l’execució de projectes importants 
per al municipi, s’ha fet una presentació per 
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informar-ne el veïnat del municipi i crear un 
espai de debat i de resolució de preguntes. És 
el cas, per exemple, del projecte de restauració 
dels pèlags, del nou ús del camp de futbol 
municipal o de les obres de rehabilitació dels 
vestidors i la pista municipal. 

RESPOSTA RÀPIDA VIA ESPAI DE 
COMUNICACIÓ ONLINE WEB

Des del web municipal i a través de les oficines 
municipals, s’ha donat resposta ràpida a les 
sol·licituds i suggeriments del veïnat de Vilobí. 

ACTIVITAT A LES XARXES SOCIALS I 
CONCURSOS

S’han activat concursos a les xarxes socials 
per promocionar l’etiqueta #magradavilobi i 
els productes locals. La participació ha estat 
positiva. Els perfils d’Instagram i Facebook, 
comunitats en què el veïnat de Vilobí és més 
actiu, han estat actualitzades amb regularitat, 
amb un engagement força positiu. 

AGERMANAMENT ACTIU    
AMB CHIUSANICO

S’ha donat continuïtat a l’agermanament 
amb el poble italià de Chiusanico amb visites 
anuals i s’ha donat suport a la Comissió 
de l’Agermanament. A més, s’ha procurat 

involucrar-hi els joves, per exemple, amb la 
Setmana Jove a Itàlia. 

ESPOT VILOBÍ DEL PENEDÈS I EL PARC 
DELS TALLS

Amb l’objectiu de promocionar el municipi i els 
seus actius, s’han realitzat diferents espots de 

caire publicitari. Concretament se n’han fet de 
Vilobí, del Festival Talls, del Parc dels Talls i del 
Duatló de Muntanya dels Pèlags. 

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Vilobí disposa d’un portal de transparència 
que dóna compliment a la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública 
i bon govern. La finalitat és establir un 
sistema de relació permanent i constant entre 
ciutadans, administracions públiques i la resta 
de subjectes obligats, per donar a conèixer 
i controlar l’activitat pública, a partir dels 
principis de transparència i de responsabilitat, 
i alhora incentivar la participació ciutadana en 

els assumptes públics. Cal destacar que en les 
darreres revisions dels portals de transparència, 
Vilobí ha tret molt bona puntuació, per sobre 
de municipis com Vilafranca. 

REESTYLING DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL 

Recentment s’ha canviat el butlletí municipal, 
amb l’objectiu de fer-lo més participatiu i 
atractiu per al veïnat. El nou format inclou 
espai per a entrevistes, reportatges i 
anècdotes que permetin fer protagonistes els 
vilobinencs i vilovinenques. Aquesta voluntat 
ja s’havia manifestat prèviament, amb crides 
a professionals del municipi i/o persones 
en general que volguessin col·laborar en el 
butlletí aportant-hi el seu coneixement. 

FIBRA ÒPTICA A VILOBÍ

Vilobí ja disposa de fibra òptica, després que 
s’hagin fet diferents estudis de viabilitat i 
que les teleoperadores, finalment, s'hi hagin 

interessat. Aquesta era una demanda creixent 
per part de molts veïns i veïnes del municipi, i 
en què s’estava treballant des de principis de 
mandat, però que ha trigat a fer-se efectiva, no 
pas per voluntat sinó per temes tècnics.  

ZONA WIFI

Les veïnes i els veïns de Vilobí que estiguin als 
voltants de la plaça de la Vila o al Centre Cívic 
poden connectar-se a la xarxa wifi de manera  
gratuïta.

promoció 
econòmica
SENYALITZACIÓ DE RUTES I CIRCUITS 
TURÍSTICS I COMERCIALS

S’han creat dues rutes, la del Comerç i la 
dels Cellers, per promocionar els comerços i 
cellers del municipi aprofitant l’interès turístic 
que el Parc dels Talls genera. Aquestes estan 
degudament senyalitzades. 

FIRA DEL DUATLÓ AMB LA PARTICIPACIÓ 
DELS COMERÇOS I EMPRESES LOCALS

Aprofitant l’afluència de gent que acompanya 
l’esdeveniment esportiu del Duatló de 
Muntanya dels Pèlags, s’ha creat una fira que 

té lloc el mateix dia i que permet als comerços i 
empreses locals donar-se a conèixer. Des de la 
Regidoria de Promoció Econòmica, es convida 
a tots els professionals i empreses a participar-
hi i es posen totes les facilitats amb la voluntat 
que hi puguin ser tots. 
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VILOBÍ, DINS LES RUTES DE PENEDÈS 360º

El Penedès 360º és una iniciativa d’Enoturisme 
Penedès, que proposa tres rutes circulars 
per la comarca per poder-se fer en un, dos 
o tres dies, i que permeten conèixer l’entorn 
i el territori amb els seus trets paisatgístics, 
culturals i vitivinícoles. Dues de les rutes passen 
per Vilobí. 

VILOBÍ PASSA AMB BONA NOTA LA 
DIAGNOSI ECONÒMICA FINANCERA

Cada any la Diputació de Barcelona realitza 
una diagnosi econòmica i financera. Vilobí 
assoleix molt bons resultats; els indicadors de 
solvència, execució, inversions, endeutament 

i capacitat de manteniment de serveis són 
positius. 

FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS I 
EMPRENEDORS DEL MUNICIPI

S’han organitzat tallers i xerrades adreçades 
al veïnat del municipi des d’una vessant 
professional, que han servit per conèixer eines 
TIC per a una millor gestió dels negocis i 
recursos personals per a l’èxit professional. 

NOUS MAPES MUNICIPALS

S’han renovat els mapes municipals, incloent 
el Parc dels Talls com a principal atractiu 
turístic del municipi i les rutes del Comerç i 
dels Cellers, així com informació de tots els 
establiments i equipaments locals. 

PUNT MIRAVINYA A VILOBÍ

Miravinya és un projecte d’Enoturisme 
Penedès que posa en relleu el valor paisatgístic 

del Penedès com a instrument per entendre 
millor la geografia, la història, la natura i la 
cultura d’un territori en estret vincle amb la 
vinya i el vi. Vilobí s’ha adherit al projecte i 
el seu punt Miravinya està situat en un dels 
pilanets de l’entrada del Parc dels Talls. 

ESTUDI DE VIABILITAT DELS PRODUCTES 
I RECURSOS TURÍSTICS DE VILOBÍ

Amb l’acompanyament de la Diputació de 
Barcelona es va crear un estudi per posar 
en valor tots els recursos amb atractiu 
turístic disponibles al nostre municipi. Amb 
la intenció de captar totes les necessitats 
del poble i l’entorn, es va desenvolupar una 
metodologia que buscava la col·laboració, 
implicació i complicitat dels principals 
agents polítics, tècnics, econòmics i socials 
que hi ha a Vilobí. 

PRIMERA FAM TRIP A VILOBÍ

En el marc de les comissions de treball que 
s’estan duent a terme per part membres 
de l’Ajuntament i empresaris del municipi 
implicats en el desenvolupament turístic, 
es va organitzar una Fam Trip, un viatge de 
familiarització amb l’objectiu de conèixer-
se els uns als altres, saber què fan i què 
ofereixen i ser millors prescriptors. La 
trobada va servir per recollir informació 
turística, amb papereria publicitària dels 
diferents establiments. 

VILOBÍ I EL PÈLAG SEC COM A SET DE 
RODATGE

Els pèlags s’han convertit també en una 
localització atractiva per realitzar-hi rodatges. 
Des de la Regidoria de Promoció econòmica 
es creu que, si es fa de manera controlada, ens 
pot ajudar a posicionar-nos i també a realitzar 
més accions de promoció i manteniment 
gràcies al retorn econòmic que generen. 

APARCAMENT PER A AUTOCARAVANES

L’ajuntament s’ha adherit a un programa 
impulsat per Enoturisme Penedès que ha 
creat una xarxa d’àrees on es poden aparcar 
autocaravanes. Amb aquest projecte, Vilobí 
habilitarà un espai per a cinc autocaravanes a 
l’aparcament del costat de la piscina municipal, 
i amb un cost reduït.

DOCUMENTAL MEMÒRIES DEL GUIX I 

JORNADA BLANCA

S’ha impulsat la creació d’una pel·lícula 
documental sobre la història del guix a Vilobí. 
El resultat final ha estat un homenatge al vincle 
que Vilobí i el seu veïnat han tingut amb el guix 
i els pèlags i també el punt de partida d’una 
nova etapa, en què els pèlags deixen de ser 
el principal motor econòmic com a indústria 
del guix per convertir-se en el principal atractiu 
turístic del municipi. El documental, que ha 
estat realitzat periodistes del municipi, s'ha 
presentat en el marc d'una Jornada Blanca, 
amb un programa d'activitats relacionades 
amb el guix.



EN MARXA EL COBRIMENT DE LA 
PISTA POLIESPORTIVA!
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"LA PRUDÈNCIA I UNA GESTIÓ 
RESPONSABLE DELS RECURSOS 
PÚBLICS ENS HAN ACONSELLAT AL 
LLARG D’AQUESTS ANYS QUE PRIMER 
S’HAVIEN DE COBRIR ELS SERVEIS 
BÀSICS QUE L’AJUNTAMENT OFEREIX 
ALS SEUS CIUTADANS"

"DURANT EL 2019, VILOBÍ 
DISPOSARÀ D'UN EQUIPAMENT 
COBERT ON PODER PRACTICAR 
L'ESPORT"

Francesc Edo, acalde de Vilobí del Penedès

Poder disposar d’un equipament 
esportiu polivalent i cobert és una vella 
aspiració de Vilobí. 

Al llarg dels diferents mandats 
s’han fets estudis seriosos sobre la 
viabilitat d’una instal·lació d’aquestes 
característiques.

 "La prudència i una gestió responsable 
dels recursos públics ens han 
aconsellat al llarg d’aquests anys que 
primer s’havien de cobrir els serveis 
bàsics que l’Ajuntament ofereix als 
seus ciutadans i, d’aquesta manera, 
no ha estat fins que hem tingut 
els carrers i les places urbanitzats, 
l’enllumenat públic i els serveis d’aigua 
i clavegueram ben resolts, i hem pogut 
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garantir els serveis a les persones 
d’una manera eficient i de qualitat, que 
ens hem plantejat endreçar la zona 
esportiva", explica l'alcalde de Vilobí 
del Penedès, Francesc Edo.

S'ha començat a finals de l’any 2018, 
amb l’adjudicació de les obres de 
millora en les instal·lacions tècniques 
de la piscina municipal i de les 
obres de construcció dels vestidors i 
pavimentació de la pista poliesportiva. 
Per a ambdues inversions s'ha comptat 
amb el suport econòmic de Diputació 
de Barcelona. Una vegada ben 
encarrilades aquestes millores, es va 
creure arribat el moment de cobrir la 
pista poliesportiva per tal de poder 
tenir un pavelló municipal que permeti 
la pràctica esportiva en qualsevol 
situació meteorològica. 

El problema, com gairebé sempre, 
era el cost de l’obra, al voltant de 
400.000,00 euros. L’Ajuntament 
disposa de tresoreria per satisfer la 
despesa, però la caixa municipal se’n 
ressentiria, perquè és una quantitat 

de diners força important. Davant 
aquest fet, l’Ajuntament ha dut a 
terme un treball de negociació intens 
amb Diputació de Barcelona, per tal 
d’obtenir la implicació econòmica 
d’aquella institució en el nostre 
projecte. 

Després de mesos de treball, 
entrevistes, escrits de sol·licitud i 
visites, estem força contents de poder 
dir-vos que la Gerència de Serveis 
d’Esports de Diputació de Barcelona 
ha pres el compromís formal de 
subvencionar l’obra de cobriment 
de la pista poliesportiva de Vilobí 
del Penedès amb 240.000,00 euros, 
i ha habilitat, a aquest efecte, en 
el pressupost de 2019 una partida 
nominativa per al nostre Ajuntament 
per aquell import.

D’aquesta manera, explica Francesc 
Edo, "durant l’any 2019, Vilobí 
disposarà d’un equipament cobert on 
poder practicar l’esport. Pensem que 
és una molt bona notícia i que s'espera 
que compartiu amb  alegria".

VIURE VILOBÍ

EL VILOBÍ QUE VOLS PER ALS 
PROPERS 4 ANYS  

Estem arribant al tram final de la legislatura i 
estem satisfets de la feina que s’ha fet. Hem de-
senvolupat pràcticament tot el programa electoral 
amb el qual ens vam presentar a les eleccions. 

S’ha fet molta feina, de la que es veu i també 
de la que costa més de veure, i l’hem feta amb la 

GRUPS POLÍTICS

responsabilitat que tot el veïnat mereix després 
que donés la seva confiança el maig del 2015. 

Treballem per al Vilobí d’avui, recordant el 
Vilobí del passat i preocupant-nos i il·lusionant-
nos pel Vilobí del futur. Al final, no fem res que tu 
no facis! A casa tots vetllem per millorar la nostra 
qualitat de vida i preservar i/o millorar allò que 
tenim, oi? 

El que passa allà on vivim és també casa i per 

tant, tots tenim idees de com fer-ne un millor lloc 
on viure. Sentir el teu poble casa passa per moltes 
coses, però també per implicar-s’hi, per posar en 
qüestió el que es fa i aportar idees. És per això que 
des de Viure Vilobí, et convidem a dir la teva i a 
participar activament amb el nostre grup perquè 
ja estem treballant en el Vilobí que volem per als 
propers 4 anys. Podeu contactar-nos a través de:
viurevilobi@gmail.com. 
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PROPOSTES!
BALLA CADA 
DIUMENGE AMB 
L'ABS!
El proper diumenge 17, amb Almas 
Gemelas, i el 27, amb Banda Sonora, 
l'ABS t'espera per ballar al Centre 
Cívic a les 19.30 h. 

PROPERA PASSEJADA 
"A CENT CAP ALS 
100" PER A LA GENT 
GRAN! 

Després de l'èxit de la darrera passejada 
del programa "A cent cap als 100", en 
la qual vam fer d'amfitrions donant 
a conèixer el Parc dels Talls a gent 
vinguda de diferents municipis de la 
provícia de Barcelona, el proper 13 de 
març tornarem a trobar-nos per anar a 
Sant Joan de Vilatorrada. 

CADA 15 DIES, EL 
BIBLIOBÚS A VILOBÍ

Tots els dijous cada 15 dies el Bibliobús 
Montau visita Vilobí del Penedès. El 
trobareu de les 16 a les 19 h a davant 
l'ajuntament. És gratuït! Aquest mes, 
ens tornarà a visitar el 21 de febrer. 

APUNTA'T A  
CARAMELLES

Els assajos són els dissabtes les 19.30 h a la 
Sala Polivalent del Centre Cívic. 

Dipòsit legal: B. 51011-1999 | vilobielteupoble@gmail.com
Coordinació: Regidoria de Comunicació | Correcció de textos: Violeta Roca 

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 

VOLS FORMAR PART 
DE LA COMISSIÓ DEL 
50È ANIVERSARI DE 
L'ESCOLA LLEBEIG?

Sembla que fos ahir que vàrem celebrar 
el 30è aniversari de l'escola i ja anem 
pels 50! Encetem un any especial i des 
de l'escola es fa una crida a totes les 
persones que vulguin formar part de la 
comissió d'aniversari. 
Podeu contactar-hi a través de 
a8031319@xtec.cat. 

CATALÀ PER A
IMMIGRANTS

Cada dimarts i dijous de les 9.30 h a les  
10.30 h, es fan classes de català gratuïtes 
adreçades a persones immigrades. Truca al 
93 897 89 80 i apunta-t'hi!

PROJECTE ACTIVA'T, ADREÇAT A LES PERSONES 
MÉS GRANS

És un taller dirigit  principalment a persones amb problemes de salut o aïllament 
social per disminució física, psíquica o mental que necessitin un espai de reforç i de 
suport  més especialitzat. Està conduït per personal de l’Ajuntament, concretament per 
la treballadora familiar. 

S’aprenen habilitats per a relacionar-se, compartir i expressar sentiments, es trenca 
amb l’aïllament i s'ajuda a millorar les relacions familiars i socials; les persones troben 
un espai on es pot treballar segons el seu ritme i les seves preferències, potenciant la 
seva participació i les seves aportacions a la resta del grup; s’afavoreixen els canvis 
tant personals com socials; dinamitza i consolida el teixit associatiu, fomentant la 
participació ciutadana, la solidaritat, la tolerància i la cooperació; permet un treball 
transversal que pugui incloure la persona dintre de la societat valorant el seu moment 
personal i facilita la creació de societats més tolerants, on tenen cabuda tots els éssers 
humans sense tenir en compte les seves diferències vers els altres. 

Les sessions són els dilluns i dimecres de les 15 h a les 19 h.  Per a més informació i 
inscripcions, cal trucar a l’ajuntament de Vilobí i preguntar per la treballadora social. 


