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DES-
TA-
CAT!
01: LA SALA DEL CENTRE 
CÍVIC, RENOVADA

Després d’uns mesos treballant-hi, aquest febrer han 
acabat les obres de millora de la sala del Centre Cívic. 
Aquestes han consistit en la renovació dels vestidors de 
l’escenari, que es trobaven en un estat força deteriorat a 
causa del temps. S’han ampliat i construït lavabos nous i 
s’ha dotat de portes i il·luminació renovada. També s’ha 
aprofitat per canviar la moqueta dels laterals de la pista 
i les parets i s’han millorat els tancaments de les portes 
d’emergència de la sala. 

Les obres del Centre Cívic han estat subvencionades en 
bona part per la Diputació de Barcelona.

Amb l’objectiu de poder gaudir d’aquest equipament 
durant molts anys més, es convida totes les entitats i 
persones que en facin ús a cuidar-lo i mantenir-lo entre 
tots i totes.   

02: VILOBÍ JA TÉ PISTA 
POLIESPORTIVA COBERTA! 

Hem passat molts anys esperant tenir un equipament 
esportiu al nostre poble, i des que es va fer oficial 
l’aprovació del projecte, uns quants mesos observant 
impacients com anava agafant forma. Avui podem afirmar 
que la construcció i cobriment de la pista poliesportiva ja 
és una realitat i ben aviat la podrem començar a gaudir. 
Ara mateix, tot i que estava plantejat fer-ho en una altra 
fase, s’està treballant per adequar-ne els voltants. 

Per celebrar que Vilobí ja disposa d’aquest equipament 
tan esperat, us informem que aquest mes de març se’n 
farà la inauguració oficial, amb un acte institucional  
que implicarà les principals entitats esportives que  
en faran ús. La data prevista és el 22 de març, però, 
tot i així, properament us farem arribar la informació 
detallada de l’acte. 
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04: INSTAL·LACIÓ DE 
DESFIBRIL·LADOR A L’ESCOLA 

L’Ajuntament de 
Vilobí ha instal·lat 
un desfibril·lador 
a l’escola Llebeig, 
de manera que es 
converteix en un 
espai cardioprotegit. 
Amb aquest darrer, 
el municipi ja disposa 
de 4 aparells, la resta 
dels quals estan 
ubicats estan ubicats 
a l’Ajuntament, el 
Centre Cívic i un de 
portàtil que s’utilitza 
durant l’època 
estival a la piscina 
i que a partir d’ara, 
s’instal·larà a la zona 
esportiva i es mourà 
quan es facin festes 
i actes en altres llocs 
del municipi. Tots els equips desfibril·ladors instal·lats 
són mantinguts 
i certificats sistemàticament al llarg de l’any. 

D’altra banda, el passat 4 de febrer va tenir lloc un 
curs de sis hores per a la capacitació de persones del 
nostre municipi com a experts en “Suport vital bàsic 
amb desfibril·lador extern automatitzat”. El curs va ser 
eminentment pràctic, en què tots els participants van 
haver de realitzar les accions de recuperació adequades 
en les diferents situacions de emergència plantejades. 
En aquest curs hi van participar sis persones vinculades 
a institucions públiques del nostre poble, un membre 
de l’equip docent de l’escola, dues membres de l’equip 
docent de la llar d’infants i tres membres del equip de 
l’Ajuntament.

05: ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LES GUIXERES

Us informem que el camí de les Serps serà arranjat; concretament se’n renovarà la canonada d’aigua i se soterraran les línies 
telefòniques, cosa que permetrà eliminar els actuals visibles pals de cablejat. Una vegada dutes a terme aquestes accions, es 
prosseguirà a asfaltar de nou el camí. L’import de  licitació d’aquestes obres era de 81.412,70 € (IVA inclòs) i s’han licitat per 
68.414,03 € (IVA inclòs) a l’empresa Lampisteria Salvador, i es pagaran amb el romanent de gestió de subministrament i serveis.

El passat 30 de gener, l’Honorable Sr. Jordi Puigneró, 
conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública  
de la Generalitat de Catalunya, va visitar Vilobí del 
Penedès per conèixer Vallformosa i els seus projectes 
digitals i tecnològics, com per exemple, el control de les 
vinyes mitjançant l’ús de drons. Des de l’Ajuntament, 
volem reconèixer l’aposta per la innovació del celler, 
ubicat al nostre municipi. Abans de la visita  
a Vallformosa, el conseller va visitar el consistori  
per signar el llibre oficial de visites. 

03: EL CONSELLER PUIGNERÓ 
VISITA VALLFORMOSA
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DIARI VISUAL
#MAGRADAVILOBI

01 UNA TEMPORADA MILLORADA.
Com a capitans de  l’equip juvenil del Joves Vilobí FS, 
pensem que aquesta temporada hem tingut una notable 
millora respecte a la temporada passada. A part dels que 
érem l’any passat, hem incorporat diversos fitxatges i 
s’ha pogut fer un equip de persones molt maco. El com-
promís i les ganes de tots els companys és indubtable, i 
s’està treballant en el bon camí. Per tant, és qüestió de 
temps que els resultats millorin, ja que la dinàmica és 
la correcta. I en darrer lloc, però no menys important, 
tenim moltes expectatives posades en la pista nova, que 
creiem que ens dotarà d’un espai on ens sentirem més 
a gust i sobretot més ben equipat per poder treballar  
millor. 123 Vilobí!
Text: Joves Vilobí FS

02 ELS DIABLES DE VILOBÍ, A BARCELONA!
El passat diumenge 9 de febrer, els Diables de Vilobí 
vam ser convidats a la mostra de bestiari festiu i fantàstic 
de Catalunya que va tenir lloc a Barcelona. Durant una 
setmana, el nostre drac, el Magnafoc, recentment res-

taurat, va estar exposat al Palau de la Virreina juntament 
amb nou altres bèsties de caire mitològic. Un cop tanca-
da l’exposició, al migdia del diumenge va començar una 
cercavila que va conduir les deu bèsties fins a la plaça 
Sant Jaume, tot recorrent els carrers més cèntrics de 
Barcelona. L’acte va acabar a la mateixa plaça amb una 
petada de lluïment de cada bèstia i una petada conjunta 
que la va omplir de foc. Durant la cercavila, la nostra bès-
tia va captivar molts dels espectadors, la majoria turistes, 
i més d’un es va apropar a preguntar o fer-se fotos amb 
el Magnafoc.
Text: Diables Magnus 

03 VISITA DEL REI CARNESTOLTES 
A L’ESCOLA BRESSOL.
Quina sorpresa vam tenir tots i totes quan vam veure 
aparèixer el Rei Carnestoltes a l’escola! Ens va portar 
unes caixes màgiques, on cada dia hi haurà alguna cose-
ta per poder fer un racó a la classe (mocadors de colors, 
barrets, ulleres, diademes, disfresses…). 
Text: Llar d’infants Els Ocellets
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04 RELLEU A L’ACTIVA.
El grup Activa s’ha acomiadat de la Rosario, que du-
rant deu anys s’ha fet càrrec de la seva direcció amb 
gran dedicació i entusiasme, i ara dona pas a l’Encarni 
Montero, que hi aporta el seu compromís per contin-
uar i ampliar aquest projecte tan apreciat per aquest 
col·lectiu de persones del nostre poble. Al grup Activa 
troben un espai on compartir unes hores a la setmana 
i gaudir de companyia, fent manualitats, berenant i so-
bretot, gaudir d’una estona d’alegria, que mai està de 
més. Si voleu formar part d’aquest grup només us heu 
d‘adreçar a l’Ajuntament i allà us n’informaran. I sobre-
tot, no cal que patiu pel transport, que passarem per 
casa i us recollirem. Us hi esperem!!!

05 VILOBÍ EN MARXA.
Més de trenta persones són les que de manera regular 
formen part del grup de Vilobí que ha participat en 
les caminades de marxa nòrdica a Sant Celoni, Calella 
i Cornellà, que són els municipis que, juntament amb 
Vilobí, formen el grup d’intercanvi aquesta tempora-
da. El dia 17 de març rebrem a Vilobí els grups de 
marxaires dels altres tres municipis, més d’un cente-
nar de persones. Després d’esmorzar al local Jaume 
Via, començarà la caminada, d’unes tres hores, per a la 
qual hem preparat un recorregut que permeti gaudir 
d’un passeig entre vinyes amb les magnifiques vistes 
(si el dia acompanya) de Montserrat, la serra del Bo-
let i la vall del Foix i Sant Martí Sarroca. La part final 
de la caminada serà pel Parc dels Talls, on els partici-
pants podran gaudir de la impactant visió dels pèlags. 
Gaudirem de la col·laboració de les tècniques de Qua-
tre Passes, que faran breus explicacions sobre el ter-
reny en els punts més importants del recorregut.

06 L’ESQUIADA JOVE, UN CLÀSSIC DE L’HIVERN.
El passat 8 i 9 de febrer, un centenar de joves penede-
sencs van omplir les pistes d’esquí de la Masella. 

Es tracta d’una sortida molt consolidada, ja que fa 
molts anys que es fa, i que és molt ben rebuda i val-
orada pel seu públic. A més, al ser organitzada entre 
diferents municipis, també permet establir relacions i 
vincles amb altres joves de la comarca. De Vilobí, hi van 
participar joves. 

07 CÀNCER I NUTRICIÓ.
El passat 6 de febrer, amb motiu del Dia Mundial contra 
el Càncer, es va fer la xerrada “Càncer i nutrició. Què hi 
diu la ciència?”, a càrrec de la Patrícia Sueiro, titulada 
en Nutrició i especialitzada en la salut i les malalties. 
L’acte va tenir molt bona acollida. 

08 FESTA DE CARNAVAL.
El dissabte 29 de febrer, la Comissió de Festes va or-
ganitzar la Festa de Carnaval, que començava amb una 
rua pels voltants del Centre Cívic i que finalitzava a la 
sala amb l’exhibició de les comparses i un concurs de 
disfresses amenitzat pel grup Pinxo&Punxa. Des de la 
Comissió, es vol donar les gràcies a totes les persones 
que hi van participar i ho van fer possible. 

09 SORTIDA AL PALAU! 
El passat diumenge 23 de febrer els equips de futbol 
sala de vilobí i les seves famílies vam anar a veure el 
partit del Barça contra el Córdoba al Palau. El par-
tit va començar amb dos gols del Barça i semblava 
que s’hauria d’acabar així, però la segona part va ser 
d’allò més emocionant: el Córdoba va empatar el par-
tit posant-se 2 a 2 a 6 minuts per al final, això va fer 
que el partit es posés molt emocionant i els dos equips 
es llancessin a l’atac. Això ens va permetre veure com 
jugar amb porter jugador i com defensar-lo. Al finalit-
zar el partit alguns dels jugadors es van apropar a les 
graderies per fer-se fotos amb els aficionats i signar-los  
un munt d’autògrafs.

07 08 09



6 VILOBÍ, EL TEU POBLE / GRUPS POLÍTICS

GRUPS POLÍTICS

PARC INFANTIL 
DE LA PLAÇA 
CHIUSANICO

Benvolgut equip de govern,
Ens dirigim a vostès, ja que al Pressupost 
municipal d’enguany hem vist (perquè ningú 
no ha explicat res) que volen renovar el parc 
infantil de la plaça Chiusanico i hi han destinat 
un pressupost de 10.000 €.

Abans no sigui massa tard, ens agradaria fer-
los arribar unes quantes propostes: informar 
el veïnat de la intervenció que tenen pensada 
des de l’Ajuntament; obrir un període de 
participació de veïns i entitats —idees, 

ENS IMPORTEN 
L’ON I EL COM

La urgència climàtica a la qual hem arribat 
ens obliga, cada dia, a plantejar-nos nous 
reptes. La pagesia ha posat sobre la taula 
diferents línies d’actuació: la introducció 
de nous mètodes de conreu de la vinya, la 
recuperació de les varietats tradicionals i la 
reducció de les produccions. Però a la resta 
d’àmbits de la vida quotidiana, hi ha un munt 
de gestos que repetim diàriament amb els 
quals podem posar, també, el nostre granet de 
sorra, des que ens llevem fins a l’hora d’anar 
a dormir.

Llençar les escombraries al contenidor 
adequat pot ser cada dia una gran victòria. 
Analitzant els resultats del reciclatge a Vilobí 
hem descobert que no som exemple de res. 
La recollida de la fracció orgànica es va 
implantar a Vilobí l’any 2010, coincidint 
en plena crisi i amb una reducció del pes 
de la bossa de rebuig. Però des del 2014 
s’ha reduït de forma sistemàtica el pes de la 
fracció orgànica a favor del contenidor de 
rebuig (el de tota la vida) i de la deixalleria 
(bona part de la qual va a l’abocador). 
Des de l’Ajuntament s’han fet campanyes 
informatives poc eficients des del punt de 
vista dels resultats. 

Però, en canvi, una de les coses que més 
preocupa els vilobinencs, segons l’enquesta 
que vam fer des de Vilobí i República abans 
de les últimes eleccions municipals, és la 
ubicació i l’estat dels contenidors. El model 
de recollida de la brossa a Vilobí ha quedat 
obsolet i necessitem corregir les tendències. 
A Vilobí i República treballem per proposar 
alternatives reals i efectives en benefici del 
poble. Ens importa l’on i el com.  

Volem sentir-nos orgullosos de la capacitat 
que tenim per avançar en comunitat, perquè 
avançant com a poble fem la República  
que somiem.

suggeriments, crítiques— i obrir un període 
de votacions a tot el poble;  mantenir les 
instal·lacions actuals (estan en bon estat); 
plantar arbres que hi facin ombra a l’estiu; 
posar-hi més bancs; fer un jardí de plantes 
aromàtiques, un pipican..., i potser es podria 
valorar també de fer un skate park o un 
pumptrack; posar instal·lacions per a infants de 
0 a 4 anys; fer-ho accessible per a persones amb 
mobilitat reduïda; posar sorra (de debò) al sorral 
actual; instal·lar una tirolina; construir una zona 
per grimpar amb troncs i pedres…

Remarquem que tot això són propostes — de 
ben segur que els veïns en tenen més— i, per 

tant, s’haurien de valorar. Esperem poder-hi 
treballar conjuntament. 

Per altra banda, aprofitem l’ocasió per recordar 
que seguim amb el cicle de xerrades.  
El passat 14 de febrer vam poder veure 
exemples d’“Economia social, cooperativisme  
i consum conscient”. El proper 29 de març 
volem debatre sobre el Parc dels Talls:  
“Cap a on anem? Models de gestió possibles”.  
Us hi esperem!

Com sempre, podeu fer-nos arribar  
les vostres propostes i comentaris a 
vilobidelpenedes@cup.cat
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Club de Lectura de Vilobí 
FINA OLIVELLA

La Fina sempre ha sentit gust per la lectura, però la 
guspira que va encendre el foc fou una professora de 
literatura castellana que va tenir a l´institut. L’amor 
que ha sentit per la llengua i la cultura catalana la va 
portar a estudiar Filologia Catalana, tot i que no s’hi 
ha dedicat mai professionalment. A casa seva, tenien 
un negoci de carnisseria i xarcuteria i hi ha estat lli-
gada fins fa un any, quan van decidir traspassar-lo. Va 
ser llavors, quan va començar a treballar a la llibreria 
Odissea de Vilafranca i va tornar a endinsar-se al món 
de les lletres i les històries. A principis d’any, va rebre 
la proposta per part de l’Ajuntament d’engegar un 
Club de lectura del poble. I aquí la teniu, amb el pro-
jecte engegat! ;) 

Com sorgeix la idea del Club de Lectura? 
Va ser la regidora de Cultura, l’Elena Colet, que em 
va proposar de fer-lo. Vam creure que era una bona 
iniciativa per acostar la lectura al veïnat i oferir una 
nova oferta cultural.

Com funciona? 
Ens trobem el tercer dimecres de cada mes a les 21h 
a Cal Boter. El dia que quedem es proposa la lectura 
per al dimecres del mes següent, tenim tot un mes 
per llegir el llibre.

Per participar al Club en principi s’ha de llegir el 
llibre, encara que si no has tingut temps d’acabar-
lo o no t’agrada i el deixes a mitges no passa res.  
És impossible que tot el que es proposa agradi a to-
thom… i és lògic que a vegades no acabem d’entrar 
en la trama. Però aquests no han de ser motius per 
deixar d’assistir-hi.

Estàs contenta de l’acollida? 
Les primeres trobades crec que han anat força bé. 
Penso que s’ha creat un grup en què tots ens sentim 
a gust i cadascú de nosaltres hi aporta el seu gra de 
sorra. Les interaccions i els fils que anem estirant de 
les lectures són molt interessants.

Què ens aporta la lectura?
Augmenta la curiositat i la imaginació, ens crea un 
desig d’explorar nous mons, t’aporta cultura i co-
neixements, et manté i t’augmenta la capacitat 
memorística, t’ajuda a comprendre textos, amplia el 
vocabulari, millora de la gramàtica i de l’escriptura, 
i… sempre t’acompanya. Per això és tan important 
fomentar-la des de ben petits. 

Llegir i el temps… Què en penses?
No llegim perquè no tenim temps és l’excusa més 
“facilona” que trobem al nostre repertori. Si real-

ment et ve de gust fer una cosa, trobes el moment i 
el temps per fer-ho. I més la lectura, que tothom la té 
a l’abast; l’horari és totalment adaptable a les neces-
sitats de cadascú… És a dir, qui no llegeix és perquè 
no vol. L’inconvenient que hi veig, si és que en po-
dem dir així, és que requereix un esforç intel·lectual 
de concentració que a vegades ens fa mandra, estem 
cansats… i és més fàcil posar-se davant d’una pan-
talla que davant d’un llibre.

Quin és el teu moment per llegir? 
Abans d’anar a dormir. He agafat aquest hàbit, és el 
moment del dia en què estic més relaxada i d’aquesta 
manera i subtilment indico al meu cos que és hora de 
descansar i preparar-se per dormir. 

Com podem agafar bons hàbits de lectura?
El millor hàbit és crear una rutina de lectura… i com-
plir-la, evidentment. També ens hi ajudarà trobar el 
tipus de lectura que més ens atregui, està clar, i in-
sistir en això. Jo he deixat molts llibres a mitges, sim-
plement perquè no m’han agradat, m’esperava una 
cosa i me n’he trobat una altra… L’important és que 
es gaudeixi llegint, i si s’han de començar mil llibres i 
no acabar-ne cap fins a trobar l’adequat, es fa.

PERSO
N

ES.
PERSO

N
ES.

LECTURA PER AL 18 DE MARÇ

El banquer anarquista, de Fernando Pessoa. 
Raons per llegir-lo? 

       - la contradicció del títol mateix
       - Pessoa és un molt bon autor reconegut 
       - la subtilitat amb la qual sempre escriu
       - el llibre es llegeix gairebé de cop 
       - el fet de compartir una estona molt 
          bonica amb altra gent

LA CITA

“Un lector viu mil 
vides abans de morir.
El que mai llegeix 
només en viu una”

— George R. R.
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#PROPOSTES!

BALLA 
AMB L’ABS!
01/03, a les 19.30 h, 
orquestra Stres Band
08/03, a les 19.30 h, 
orquestra Loren
15/03, a les 19.30 h, 
orquestra Mediterrània
22/03, a les 19.30 h, 
orquestra Liberty
29/03, a les 19.30 h, 
orquestra Shákata

18/03. CLUB DE 
LECTURA
18 de març a les 21 h a Cal Boter. 
Comentarem la lectura  
El banquer anarquista, de Fernando Pessoa. T’hi esperem!  
D’altra banda, t’informem que el Bibliobús serà a Vilobí el 12  
i 26 de març de les 16 a les 19 h davant l’ajuntament. 

28/03. CAMPIONAT D’SLOT
100 km de VILOBÍ – CURSA D’SLOT
El 28 de març a partir de les 11 h es  
donarà el tret de sortida a la 1a edició dels  
100 km de Vilobí. Cursa d’slot (Scalextric) 
de 10 h de durada amb equips participants 
vinguts de tota la península. L’acte, 
organitzat pel club Ateneu Slot Racing, 
es farà al Centre Cívic Jaume Via.

RECICLA BÉ!
Els mobles vells s’han de portar 
a la deixalleria, que aprofitem 
per recordar-vos que la trobareu 
oberta els dimarts de 10 a 13 h, els 
divendres de 16 a 19 h i els dissabtes 
de 10 a 13.30 i de 15.30 a 18 h.

CANTA CARAMELLES!

6/03 TALLER D’IMATGE 
PERSONAL
T’agradaria saber quines són les peces 
de roba o els colors que et senten millor 
segons el teu cos o trets personals? 
Test de colors, tipologies corporals, 
recomanacions, tendències…, tot això 
i més ho aprendrem amb la Marta Pla, 
assessora d’imatge personal, personal 
shopper i dissenyadora de moda. T’esperem el proper 
divendres 6 de març de les 19 a les 21 h a Cal Boter. El preu 
és de 5 € (residents) i 10 € (no residents). Cal inscripció 
prèvia trucant a l’ajuntament fins al dia 4 de març. 

ESPECIAL DIA DE LA DONA

7/03 SOPAR DE LA DONA
El proper 7 de març es farà el tradicional Sopar de la Dona, 
que comptarà amb la representació de l’obra de teatre Nina,  
del Taller d’Assaig de Teatre de Vilafranca del Penedès. 
El preu de l’acte, obert a totes les persones, és de 12 €.  

18/03 TALLER DE SALUT 
SEXUAL FEMENINA 

La salut sexual és molt important, ja que 
forma part del benestar integral de les 
persones. En aquest taller aprendràs a 
prendre consciència de la importància de 
la salut sexual, a obtenir una visió global de 
tots els aspectes que intervenen en la nostra 
vida sexual i a desfer-nos de dubtes, falses 
creences i prejudicis. El taller, impartit 
per +Kelleure, serà el proper 18 de març 

de les 19 a les 21 h. El preu és de 5 € (residents) i 10 € (no 
residents). Cal inscripció prèvia trucant a l’ajuntament 
fins al dia 16 de març. 

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

PEDALS DE CLIP

L’edició d’aquest any de la Pedals de Clip 
farà parada a Vilobí. Si tens una bicicleta 
de carretera anterior a l’any 1987 amb 
pedals de clip, cablejat del fre per sobre 
el manillar i palanques de canvi en el 
quadre, aquesta és la teva cursa i volem 
que hi participis. 
Vine a l’ajuntament i et proporcionarem 
una inscripció gratuïta per a la marxa  
del diumenge 10 de maig. 

SIGUES CÍVIC! 
T’agrada trobar-te això al carrer? 
Demanem la col·laboració dels 
veïns i veïnes per aconseguir reduir 
els abandonaments d’excrements  
al municipi. Ens hi ajudes? 

4 -13/04. CURS DE MONITORS 
Del 4 al 13 d’abril de 9 a 14 h i de 15 a  20 h es farà 
el curs de monitor de lleure a Vilobí, si hi esteu 
interessats podeu demanar-ne més informació 
a joventutvilobi@gmail.com o a les oficines de 
l’ajuntament. El curs s’organitza conjuntament 
amb la fundació Pere Tarrés, una organització 
no lucrativa d’acció social i educativa. El curs de 
monitor/a prepara l’alumne per intervenir de 
manera educativa en activitats de lleure infantil i 
juvenil, capacitant-lo per organitzar, dinamitzar i 
avaluar les activitats en el marc de la programació 
general d’una organització, per mitjà de l’aplicació 
de les tècniques específiques d’animació grupal, 
amb una incidència explícita en l’educació en valors 
i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat  
i prevenció de riscos.


