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#EDITORIAL
Benvolgudes veïnes/benvolguts veïns,
Ha arribat aquest Nadal d’una manera ben estranya. Qui ens havia
de dir ara fa un any que aquest Nadal hauríem de comptar quants
som al dinar, que ja no ens abracem, no ens donem la mà, que
faltarien algunes de les persones que estimem sense que el seu
estat de salut ens ho fes sospitar... i així tantes coses de la nostra vida
quotidiana que han canviat per un virus que ni tan sols veiem, de
tant petit com és, i que ha trastocat el món sencer. Un Nadal estrany,
sí, però hem d’unir la nostra capacitat de resiliència, la de cada
un de nosaltres, perquè aquestes festes continuïn essent allò que
han estat sempre en la nostra cultura i en la nostra idiosincràsia:
festes de gaudir de la família, de viure la il·lusió dels infants, de
retrobaments (ni que hagin de ser telemàtics). Aprenguem dels
petits, posem-hi il·lusió i esperança.
Tot fa preveure que aviat trobarem l’aliada que ens permetrà
recuperar la normalitat en les nostres vides. Parlo de l’esperada
vacuna, que seria el millor regal de Reis per a tots nosaltres. Mentre
això arriba, però, no abaixem la guàrdia. Fem-ho per nosaltres i per
la nostra família, els nostres amics, els nostres companys de feina,
els nostres veïns, les persones que no coneixem i que ens trobem
pel carrer, a les botigues; siguem responsables. Celebrem les festes
de Nadal amb alegria i amb seny, amb il·lusió i amb responsabilitat.
Però sobretot no ens oblidem de celebrar-les.
En nom propi, de tot el consistori i del personal municipal us
desitjo un Bon Nadal i tota l’esperança i il·lusió per al proper 2021.
Francesc Xavier Edo Vargas.
Alcalde-

ACORDS DE PLE
11/10/20
• Per unanimitat, s’aproven les actes de sessions anteriors.
• Amb 5 vots a favor (grup municipal Viure Vilobí-CP) i
4 en contra (grups municipals Vilobí i República-ERC,
SentVilobí+JuntsxCat i CUP-Vilobí del Penedès), s’aprova el
compte general de l’exercici 2019, el resultat del qual és el següent:
Drets pendents de cobrament

558.908,94 €

Obligacions pendents de pagament

-276.098,98 €

• Amb 5 vots a favor (grup municipal Viure Vilobí-CP), 3 vots en
contra (grups municipals Vilobí República-ERC i CUP-Vilobí del
Penedès) i una abstenció (grup municipal SentVilobí+JuntsxCat),
s’aprova la modificació de crèdits número 4/2020. Quin resum és
el següent:

DESPESES
SUPLEMENTS
Partida

Denominació

Import (€)

920/160.00

Seguretat Social

1.200,00

323/212.00

Manteniment edificis escola i llar d’infants

1.000,00

337/212.00

Manteniment edifici centre cívic

500,00

920/212.00

Manteniment edifici ajuntament

300,00

323/221.03

Calefacció escola i llar d’infants

4.000,00

920/221.10

Material de neteja

5.000,00

920/222.01

Serveis postals

920/226.01

Atencions protocol·làries i representatives

1.400,00

340/226.09

Duatló

1.250,00

326/226.99

Activitats juvenils

100,00

11.000,00

311/227.00

Servei de desratització

60,00

323/227.06

Manteniment caldera biomassa

20,00

925/227.99

Servei de teleassistència

200,00

341/466.00

Consell Esportiu Alt Penedès

630,00

924/480.00

Subvencions associacions del municipi

600,00

491/627.00

Ampliació memòria i actualitzacions informàtiques

500,00

342/629.00

Material esportiu

5.000,00

Total

32.760,00

HABILITACIONS
Partida

Denominació

311/226.99

Covid-19

6.000,00

312/227.99

Manteniment desfibril·ladors

1.000,00

172/623.00

Analitzador de consums
Xarxa aigua Camí de les Serps
Reparació torre mirador Parc dels Talls

Pagament pendents aplicació

270.764,39 €

161/633.00

Romanent de tresoreria total

1.223.821,11 €

172/639.00

Saldos de dubtós cobrament

-411.080,17 €

Excés de finançament afectat

-241.149,50 €

Romanent de tresoreria per a despeses generals

571.591,44 €

Total
Total despeses

Import (€)

4.620,00
83.700,00
4.700,00
100.020,00
100.020,00
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INGRESSOS
BAIXES O ANUL·LACIONS DE DESPESES PREVISTES
Partida

Denominació

1722/226.09

Activitats mediambientals

338/226.09

Festes

924/226.09

Activitats participació i igualtat

5.000,00

171/609.01

Parc infantil plaça Chiusanico

10.000,00

1721/609.01

Àrees contenidors

6.000,00

1621/623.00

Adquisició contenidors

9.600,00

Total

Import (€)
3.000,00
20.000,00

53.600,00

MAJORS INGRESSOS SOBRE ELS PREVISTOS
Partida

Denominació

319.05

Estiu jove

12.400,00

450.80

Subvencions corrents Generalitat de Catalunya

37.000,00

870.00

Romanent de tresoreria per a despeses generals

29.780,00

Total

79.180,00

Total ingressos

municipals Vilobí i República-ERC i SentVilobí+JuntsxCat)
s’aprova traslladar al Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya la petició formal perquè adscrigui a l’Escola Llebeig,
de Vilobí del Penedès, un/a conserge de manera permanent i dos/
dues mestres, durant la crisi sanitària ocasionada amb motiu de
la Covid-19.
• Per unanimitat, s’acorda fixar les dues festes locals per a l'any
2021 els dies 1 d’abril (Dijous Sant) i 23 d’agost (Festa Major).
• Per unanimitat, s’acorda aprovar una moció presentada pel
grup municipal Vilobí i República-ERC, per instar el Govern de
l’Estat espanyol a ampliar i mantenir la prohibició d’executar
llançaments de desnonaments.

Import (€)

132.780,00

• Amb 5 vots a favor (grup municipal Viure Vilobí-CP), 3 vots en
contra (grups municipals Vilobí República-ERC i CUP-Vilobí del
Penedès) i una abstenció (grup municipal SentVilobí+JuntsxCat),
s’aprova la modificació d’Ordenances fiscals, que consisteix a
adaptar l’Ordenança general a la de la Diputació de Barcelona
i afegir les càpsules de cafè als residus bonificables de la
deixalleria.
• Amb 5 vots a favor (grup municipal Viure Vilobí-CP) i
4 en contra (grups municipals Vilobí i República-ERC,
SentVilobí+JuntsxCat i CUP-Vilobí del Penedès), s’aprova el text
refós de la Modificació puntual número 1 del POUM.
• Amb 6 vots a favor (grups municipals Viure Vilobí-CP i
SentVilobí+JuntsxCat), 1 en contra (grup municipal CUP-Vilobí
del Penedès) i 2 abstencions (grup municipal Vilobí i RepúblicaERC), s’aprova el conveni interadministratiu amb l’Ajuntament
de Vilafranca del Penedès per a la prestació del servei de
subministrament d’aigua potable.
• Amb 7 vots a favor (grups municipals Viure Vilobí-CP i Vilobí
i República-ERC), 1 en contra (grup municipal CUP-Vilobí del
Penedès) i 1 abstenció (grup municipal SentVilobí+JuntsxCat),
s’aprova el conveni de col·laboració amb el Servei Català de
Trànsit sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per
infraccions de circulació en les vies urbanes.
• Amb 5 vots a favor (grup municipal Viure Vilobí-CP), 1 en contra
(grup municipal CUP-Vilobí del Penedès) i 2 abstencions (grups

#DESTACAT
QUINA HA ESTAT L’AFECTACIÓ
DE LA COVID-19 EN NOMBRE
DE CASOS A VILOBÍ?
Com a la resta del
país, la covid-19 també
ha afectat al nostre
municipi. D’acord amb
les dades de l’AQUAS
(Agencia de Qualitat
i Avaluació Sanitàries
de Catalunya), a data
de 20 de novembre
el nombre acumulat
de casos positius diagnosticats a Vilobí del Penedès és de 19.
Aquesta xifra representa una taxa de positius de 172 per 10.000
habitants, inferior a la mitjana de la comarca de l’Alt Penedès
(290) i a la de qualsevol dels municipis veïns. Aquestes dades,
moderadament favorables, ens han d’encoratjar a seguir
mantenint un comportament respectuós amb les mesures
de protecció tal com el conjunt de veïns i veïnes del nostre
municipi ha fet fins ara.
Localitat

Núm. habitants

Casos positius

Taxa per 10.000 hab.

Vilobí

1.107

19

172

Font Rubí

1.327

44

332

Les Cabanyes

964

49

508

Pacs

922

24

260

Sant Martí

3.264

67

205

Alt Penedès

10.8411

3.144

290
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ES CONGELEN LES
TAXES I IMPOSTOS
PER A L’ANY 2021
L’equip de govern de l’ajuntament de
Vilobí del Penedès ha cregut oportú no
modificar les tarifes de les taxes i impostos municipals per a l’any 2021. Aquesta
és una mesura que es repeteix des de fa
anys, però aquest any és especialment important perquè les circumstàncies socials,
laborals i conòmiques de moltes famílies
s’han vist afectades negativament com
a conseqüència de la crisi de la covid-19.
L’Ajuntament és sensible i solidari amb
totes elles prenent la decisió de no augmentar la pressió fiscal.
Us recordem que si alguna persona o
família presenta dificultats per fer front
als terminis de pagament de les taxes i
impostos municipals, pot adreçar-se a
l’ajuntament i exposar-ho. Intentarem
trobar una solució per a cada situació.

S’ADAPTA LA
BONIFICACIÓ
DE LA TAXA
D’ESCOMBRARIES
PER A AQUEST 2020
El passat juliol, després d’estar trenta
dies en exposició pública, es va aprovar
una ordenança per poder optar a la
bonificació de la taxa d’escombraries en
relació amb l’ús de la deixalleria. Aquesta
ordenança va entrar en vigor a mitjans
de setembre i és per això que aquest any
2020 reduirem la quantitats de formularis
a presentar per tal de poder optar a la
bonificació a 3, que es correspon a la part
proporcional pel que queda d’any.
La deixalleria té un paper molt important
per poder aconseguir els objectius marcats per la Unió Europea en matèria de
reciclatge i dia a dia treballem per oferir
als veïns i veïnes un servei fàcil i útil, que
ens ajudi a incrementar l’ús d’aquesta
instal·lació.
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L’AJUNTAMENT INSTAL·LA GÀBIES PER
CONTROLAR LA POBLACIÓ DE COLOMS
Els coloms tenen una capacitat
de reproducció elevada, més
si troben fàcilment un lloc
per criar, i la seva proliferació
excessiva pot esdevenir un risc
sanitari i mediambiental. Per
tal de controlar la població
de coloms, l’Ajuntament ha
estudiat diferents opcions per
escollir el tipus d’intervenció
més adient al nostre municipi.
S’ha considerat que el sistema d’utilització de gàbies autònomes de captura és un
sistema poc agressiu, que requereix poca intervenció humana i que, encara que és un
tractament de llarga durada, és un dels més efectius a llarg termini. Per això, un cop
els experts han determinat els millors emplaçaments, s’han instal·lat les gàbies per
un període no inferior a sis mesos. Les gàbies estan dotades d’un sistema autònom
d’alimentació i la recollida dels exemplars capturats es realitzarà setmanalment.

NOU "ESPAI DE CULTURA"
Les activitats de l’Aula de Cultura tenen una gran afluència de participants, és per això
que hem decidit adaptar l’antic menjador de la llar d’infants com a nou Espai Cultura,
per poder acollir les diferents activitats, tallers i cursos en un recinte més espaiós i
còmode. S’hi ha fet una petita reforma, instal·lant parquet al terra, sistema de calefacció amb estufa de pellets, miralls i capa de pintura. L’espai estarà a punt al gener per
reprendre les activitats amb moltes ganes.

VILOBÍ POSA
L'AMOR A DEBAT
Amb motiu del Dia Internacional per
l’Eliminació de la Violència envers
les Dones, des de la Regidoria de
Cultura es va organitzar el teatre
fòrum participatiu Això és amor?, a
càrrec de Trama Cooperativa. El pla
de desescalada aprovat pel govern de
la Generalitat va permetre a última
hora fer l’acte presencialment al local
Jaume Via, amb un aforament del 50%
i complint amb totes les mesures de
seguretat.
Durant l’acte es va llegir el manifest del 25N i després vam gaudir del teatre
fòrum on es van destapar i debatre els mites de l’amor romàntic, les violències
quotidianes i invisibles i identificar les violències masclistes.
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#MAGRADAVILOBI
GRÀCIES, MELITÓN!
Tranquil, rialler i bona persona. Així
et recordarem, Melitón. Gràcies per
haver estimat tant Vilobí i la seva
gent, ja sigui com a treballador
incansable o com a veí compromès.
Sempre formaràs part del nostre
record! Gràcies per tant i fins
sempre!
UN
EQUIP
DE
BOMBERS
REALITZA PRÀCTIQUES EN
AIGÜES FOSQUES ALS PÈLAGS
Un equip de bombers de la GRAESubaquàtic de la Generalitat ha
realitzat pràctiques de submarinisme
al pèlag gran, unes pràctiques en
aigües fosques que els serveixen
per millorar les maniobres en aquest
medi quan hi ha poca visibilitat.
Tot i no estar permès el bany, hem
cregut necessari autoritzar-ho pel
bé comú, tenint en compte que
l’impacte d’aquestes immersions ha
sigut mínim per a l’ecosistema del
parc.
ES SUSPÈN
L’ESPIRALL

LA

MITJA

DE

Desprès d’ajornar la cursa al mes de
desembre, finalment se suspèn la
Mitja de l’Espirall. L’evolució de la
desescalada no ha permès poder-la
tirar endavant, tot i haver treballat
en l’organització de l’esdeveniment
des de fa temps. Volem donar les
gràcies a tots els veïns i veïnes que
van oferir-se per fer de voluntaris i
voluntàries per a l’avituallament a
Vilobí, sense ells la cursa tampoc
seria possible. Moltes gràcies i
esperem que l’any que ve tornem a
gaudir de la Mitja més històrica de
Catalunya.

CICLE DE XERRADES SOBRE SALUT INFANTIL (0-3 ANYS)
ADREÇADES A MARES I PARES DE L’ESCOLA BRESSOL ELS
OCELLETS
Dins del marc d’activitats de promoció de la salut que es realitzen des de
l’Ajuntament, aquest mes de novembre s’ha iniciat un cicle de xerrades
sobre salut infantil adreçat a mares i pares de l’escola bressol Els Ocellets.
Així doncs, el divendres 13 de novembre es va fer el primer taller, sobre
primers auxilis per a infants de 0-3 anys, a les 18.30 h, a través de la
plataforma webinar Zoom. La formació ens la va oferir la Dra. Míriam Triviño
de l’Hospital de Sant Joan de Déu i els continguts que es van treballar
en aquesta sessió van ser la reanimació cardiorespiratòria, l’ús del DEA,
l’ennuegament i el traumatisme cranial.
La segona sessió del taller de primers auxilis va tenir lloc el divendres 27 de
novembre a la mateixa hora i en el mateix format virtual i va ser a càrrec d’Ivan
Fernández, infermer pediàtric del mateix hospital. En aquesta xerrada es van
treballar les generalitats en el maneig d’intoxicacions, les ferides, les cremades,
les epistaxis, les picades, la febre, la convulsió febril, la gastroenteritis i les
al·lèrgies. Ambdues sessions han resultat molt interessants i han tingut una
bona participació per part de les famílies de l’escola bressol. De cara al mes
de desembre seguirem el cicle de xerrades que ens oferiran també altres
professionals de l’Hospital de Sant Joan de Déu, amb una xerrada sobre el
son en edat infantil. Aquesta es durà a terme el divendres 11 de desembre
a les 18.30h. Es tractaran temes com els del son normal en edat infantil, els
trastorns del son i ens donaran pautes, consells i rutines sobre els hàbits del
son.
LLAR D'INFANTS: JOC AMB CONSTRUCCIONS
Gràcies aquest tipus de joc els infants van adquirint nocions que els ajuden
a comprendre millor el món que els envolta: el volum, la mida, les formes
geomètriques, l’equilibri… Posem al seu abast diferents peces i de diferents
qualitats: pes, mida, forma, textura, color. Els infants van descobrint les
seves qualitats, exploren i combinen entre sí. Però el més important és que
gaudeixen jugant.
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VIURE VILOBÍ
UN ANY DIFERENT.

GRUPS
POLÍTICS

Estem a les portes d’un Nadal diferent del que estem acostumats a
viure. Realment hem viscut un any en què res ha estat normal. D’alguna
manera, podem dir que som uns autèntics privilegiats i privilegiades
d’haver viscut aquesta pandèmia envoltats de natura, de camins on
desconnectar i perdre’ns, d’espais amplis i poques aglomeracions,
i també, de veïns i veïnes que són amics i amigues. Ens han mancat
moltes coses que mai havíem pensat que deixaríem de tenir o de tocar,
però que hagi passat precisament això ha permès posar-ho en valor i
agrair-les.
Aquell “Viure Vilobí” que ens va portar a pensar propostes i executarles per construir un poble millor, de cop ha agafat una dimensió que va
molt més enllà. Viure Vilobí és, d’entrada, estimar cada racó del poble
i també voler formar part, prendre’n partit.
Des del nostre grup, us volem desitjar que gaudiu d’unes festes, que
més enllà de ser bones o no, són dies de fer balanç, de valorar, d’agrair,
i això té una importància incalculable. Aquest any, hem après a estimar
encara més el poble on vivim; que el 2021 ens serveixi per interactuarhi d’una manera més activa, recuperant els moments que ens agrada
compartir i que són importants per a l’imaginari col·lectiu del nostre
poble, com la festa major, les activitats, les trobades i, en definitiva,
els projectes que ens fan avançar com a municipi i els records que
n’alimenten l’ànima.
Us desitgem, doncs, una esperançadora entrada al 2021, i us donem les
gràcies per acompanyar-nos en aquest 2020 històric.

VILOBÍ I REPÚBLICA

CUP ALTERNATIVA PER VILOBÍ

LA POR I ELS DUBTES

COM QUI SENT PLOURE!

El mes de març el grup municipal Vilobí i República – ERC vam
presentar una moció per “incentivar i promoure l’ús de la deixalleria
municipal i millorar la gestió dels residus” a Vilobí. L’esperit del
text era clar: fer efectives les campanyes de foment de la reducció de
residus i l’increment dels percentatges d’escombraries seleccionades
en origen, establir un sistema de bonificacions en el rebut de la taxa
d’escombraries (de fins al 25% per als usuaris que utilitzessin la
deixalleria un mínim de 12 cops l’any), i bonificar el 15% de la taxa
als usuaris que disposessin de compostadors certificats. A més, en la
moció, es demanava l’entrada en funcionament d’un servei de recollida
de voluminosos porta a porta un cop al mes.

Estar a l’oposició d’un govern de majoria absoluta no deixa de ser un desgast,
fer una feina de formigueta que moltes vegades, la majoria, no té fruits. Tot i
així seguim defensant una altra manera de fer política i una altra manera de fer
coses pel poble i pels seus vilatans. Així doncs, nosaltres, una vegada i una altra
insistim en què abans dels plens hi hagi sessions informatives per tal de poder
entendre i aprofundir en els temes que s’hi presentin, insistim a fer sessions
informatives per presentar i explicar els nous projectes o temes rellevants per
tal que la població pugui estar i sentir-se més a prop del consistori. Any rere
any demanem també que els pressupostos siguin participatius i que abans de
dur-los a ple es faci una sessió informativa per tal de fer-los públics i pròxims.
Al final, som veïns d’un poble petit, ens coneixem tots i què millor que tenir
presents aquells amb els quals convius dia a dia. Per nosaltres és una prioritat
obrir i apropar el govern a la població.

La moció es va aprovar per unanimitat. L’aplicació de la proposta era
ben senzilla tenint tan a prop el sistema que, a proposta d’ERC, van
implantar a Font-rubí (amb qui compartim deixalleria): una targeta que
es marca cada vegada que l’usuari hi va i que serveix de prova a l’hora
de demanar el descompte a la taxa. A Vilobí, per començar, el govern
va descartar el descompte als veïns que fan autocompostatge i només
va voler aplicar un 10% als que van a la deixalleria. El sistema que han
establert consisteix a deixar uns fulls fotocopiats a la deixalleria (moltes
vegades no n’hi ha) i que cada veí ompli els blancs i vagi guardant els
papers a casa. La por del govern és que anem en massa a portar una pila
cada vegada i desbanquem els comptes municipals... O potser temen
comprovar que una proposta de l’oposició pot tenir una bona acollida?
A l’Ajuntament de Vilobí, senyors del govern, tots hi som per treballar
pel poble. No en tinguin cap dubte! La por i els dubtes només serveixen
per frenar.

Vam demanar poder obrir els precs i preguntes del ple al públic i sembla que
no serà possible; vam demanar que els plens presencials es poguessin veure en
directe per internet i sembla que no serà possible; vam demanar plens mensuals
per poder portar a ple els temes que ens feu arribar els veïns i veïnes, que sovint
requereixen una especial immediatesa, i sembla que tampoc és un tema que
tingui un futur proper.
No tots tenim la mateixa visió del que és estar oberts i ser propers.
Seguim!
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Infraestructures
En aquests quasi quaranta anys les dotacions
materials també han canviat molt. Hem passat per
tres consultoris a tres edificis diferents. L’any 1983 el
consultori estava situat als baixos de l’edifici de l’antic
ajuntament, on havien estat les escoles franquistes. Era
un edifici humit i fosc amb una dotació ben pobra. La
consulta del metge tenia una taula, una vitrina, una
cadira per al metge i dues cadires de fòrmica per als
pacients. No hi havia res mes… Bé, sí, un fotimer de
fullets de propaganda dels laboratoris. A la consulta
de la infermera hi havia una taula, una cadira per a la
infermera, dues cadires per als pacients i res més. No hi
havia llitera ni res que s’hi assemblés.
El consultori local, així es deia i es diu, era
responsabilitat de l’Ajuntament. L’ambulatori de
Vilafranca només donava els impresos de receptes i
els P-10 (volants) però, pel que fa als pobles, no donava
material estèril ni per a cures ni per a injectables.
Diuen que no hi ha res que empenti més que la
necessitat. Fruit d’aquesta necessitat vam iniciar una
col·laboració amb l’Ajuntament que ha durat fins al dia
d’avui, i que ha fet que el consultori de Vilobí hagi estat
pioner en dotacions i actuacions sanitàries.
L’Ajuntament ens anava proveint de material.
Elaboràvem propostes de material amb pressupost, i
una vegada acceptat anàvem a comprar-lo a Barcelona.
Vam tenir el primer electrocardiograma de la comarca,
la primera màquina de mesurar el sucre, xeringa de
treure taps, aparells de tensió arterial…El material
fungible, i parlem de xeringues, agulles estèrils, gases,
benes…, l’anàvem a comprar a un proveïdor de la
comarca. El pagàvem nosaltres i l’Ajuntament ens
tornava els diners. Voldria fer esment que en aquell

moment encara hi havia pobles on es punxava amb
agulles reutilitzables i xeringues de vidre, i els que
volien xeringa estèril havien de pagar 25 pessetes. En
aquell moment es començava a parlar de la transmissió
de l’hepatitis i estava encara lluny la sida.

LA HISTÒRIA
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I les vacunes? Què passava amb les vacunes? Les
havíem d’anar a buscar nosaltres a Barcelona.
Portàvem una nevera de càmping amb gel a dins, i allà
ens posaven les vacunes. Agafàvem el tren de tornada
i les vacunes anaven a la nevera de casa i després al
consultori. No es parlava de cadena de fred.

Amb l’aplicació de la Reforma de l’Atenció Primària,
de mica en mica, el material fungible i les vacunes
les va anar subministrant l’ambulatori de Vilafranca.
D’alguna manera s’anaven establint mínims d’atenció
i normes de seguretat en tot el territori. L’Ajuntament,
però, continuava dotant el consultori de Vilobí
d’aparells sanitaris. El 1989 es va inaugurar el segon
edifici, a sota de l’actual ajuntament. El nou centre era
més espaiós, amb finestres grans, un arxiu d’històries
clíniques i una sala d’espera gran que ens va permetre
augmentar la família, l’equip. Vam aconseguir tenir una
administrativa, la Rosa. Com va canviar la nostra vida
llavors!! Va ser un període de consolidació i al mateix
temps de canvis importants en l’àmbit assistencial que
ara ja tenim totalment integrats: extraccions, sintrom,
informatització de la història clínica…
Vam estar en aquest espai fins al 2008, any en què es va
inaugurar l’edifici que ocupem ara. S’iniciava la crisi,
però la dotació estava feta d’abans i tornàvem a tenir
el consultori més punter. Un electrocardiograma que
envia els informes a la història clínica informatitzada,
bàscules noves, espiròmetre…
Ara, això sí, la llitera és la mateixa de l’any 83.
(continuarà...)
Àngels Cererols i Pilar Piñeiro
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#PROPOSTES
UNA BÚSTIA PER
LLIURAR LES CARTES
AL PATGE
Aquest any, a causa de la situació de
pandèmia, el patge reial no podrà
venir presencialment a recollir les
cartes dels nens i nenes de Vilobí.
Però no patiu, perquè ens farà arribar una bústia reial perquè pugueu
deixar les vostres cartes i ell els les
farà arribar a SSMM els Reis Mags
d’Orient. La bústia estarà situada
a la plaça de la Vila els dies 26, 27
i 28 de desembre de les 18 h a les
20 h. Estigueu atents a les nostres
xarxes perquè properament el patge
reial ens enviarà un missatge des de
l’Orient!
Nota: en compliment amb les mesures
de prevenció de la covid-19 us recordem
que és obligatori l’ús de mascareta,
mantenir la distància d’1,5 metres entre
persones i evitar venir en grups de més
de 10 persones.

TALLER
D'ALIMENTACIÓ
SALUDABLE - ESPECIAL
NADAL
Vols aprendre a fer guarniments de
l'arbre de Nadal amb pasta de full?
L'Àstrid Barqué ens n'ensenyarà el
proper 17 de desembre a les 17.30 h
a Cal Boter (el taller està adreçat
al públic infantil). Cal apuntar-se
prèviament trucant a les oficines
municipals.
Nota: aforament limitat a 6 participants. En compliment amb les mesures
de prevenció de la covid-19 us recordem
que és obligatori l’ús de mascareta,
mantenir la distància d’1,5 metres entre
persones i evitar venir en grups de més
de 10 persones.
Dipòsit legal: B. 51011-1999 | vilobielteupoble@gmail.com
Coordinació: Regidoria de Comunicació

LA SELVATANA TORNARÀ A VILOBÍ PER NADAL
El proper 20 de desembre a la tarda i al local Jaume Via, podrem gaudir
del gran concert de Nadal a càrrec de l’Orquestra Selvatana. Aquest any,
en suspendre’s la festa major, no vam poder gaudir del seu concert. Amb
la voluntat, d’una banda, de donar suport al món de la cultura, que està
vivint un moment molt complicat, i de l’altra, d’oferir un contingut cultural de qualitat i sense necessitat de desplaçar-se del municipi, s’ha cregut
oportú oferir aquest concert als veïns i veïnes de Vilobí.
Les entrades tindran un preu de 7 € per als empadronats a Vilobí i 12 € per
als de fora, dels quals 2 € aniran destinats a la Marató de TV3. Per poder
complir amb les restriccions d’aforament del moment, les entrades s’adquiriran únicament mitjançant venda anticipada a l’ajuntament de Vilobí
del 7 al 16 de desembre.
Esperem que el concert tingui una bona acceptació entre els veïns i veïnes
i que serveixi de cloenda d’un any extremament diferent, especial i complicat per a tots.
Nota: en cas d’anul·lació del concert per motius derivats amb la pandèmia de la
covid-19, es retornaran els diners de l’entrada. En compliment amb les mesures de
prevenció de la covid-19 us recordem que és obligatori l’ús de mascareta i mantenir la distància d’1,5 metres entre persones.

CURS DE CORE
Es reprèn el curs de core que va
iniciar just abans que s'anul·lessin
totes les activitats com a mesura
preventiva. Serà els els dimecres 2,
9, 16 de desembre i dijous 3, 10 i 17
de gener, a les 19.30h al local Jaume
Via.

XERRADA ONLINE
SOBRE EL SON
INFANTIL
El son és una de les grans preocupacions per a les famílies de nadons
i menors de 3 anys. Des de l'escola
bressol, s'ha organitzat una xerrada
sobre aquesta temàtica. Serà el divendres 11 de desembre a les 18.30 h.
Si t'agradaria rebre més informació
d'aquesta activitat, pots trucar a les
oficines municipals.

TALLER D'INSTAGRAM
T’agradaria saber alguns tips per a
fer una bona fotografia o vídeo per
a penjar a Instagram? Vols conèixer
algunes aplicacions per a l’edició?
Saps com treure rendiment de les
stories, els life o els reels? T’agradaria posar en marxa una campanya
creativa a Instagram? Si la resposta
és sí, aquest curs és per a tu! La
formació serà els dies 10 i 17 de
desembre de les 18 a les 20.30 h, s'imparteix online i té una durada de 5
hores. Per a més informació, truca a
l’ajuntament!

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

