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RESUM DE L'ESCRUTINI

Escrutat - 100%

Vots comptabilitzats 541 64,25%

Abstencions 301 35,75 %

Vots nuls 5 0,92 %

Vots en blanc 2 0,37 %

#DESTACAT
LA JORNADA ELECTORAL  DEL 
14F VA SER SEGURA I CÍVICA

ARRANJAMENT DE L'ENTRADA 
DEL REFUGI AERI

El passat mes de febrer 
la brigada municipal va 
treballar en l’arranjament 
de l’entrada del refugi aeri 
situat al camí que comunica 
Vilobí amb Pacs. A banda 
de millorar-ne l’accés, es va 
reparar el pilar de la creu que 
hi ha, ja que havia sofert un 
acte vandàlic. 

També podreu veure que s’ha 
substituït l’ametller per un de 
nou, ja que es trobava en molt 
males condicions.

Vidre, un cop al mes
Paper i plàstic, cada 15 dies

(dimecres i dijous)
Rebuig i orgànic, 3 cops/setmana

CADA QUAN ES RECULLEN LES 
ESCOMBRARIES A VILOBÍ?

La participació, notablement superior a la de la mitjana 
catalana, exercida amb un elevat grau de responsabilitat cívica, 
va ser la tònica general de les eleccions del passat 14 de febrer 
a Vilobí. Us donem les gràcies per la paciència i per la vostra 
col·laboració, ja que amb les normes de seguretat i el temps 
que no acompanyava, el procediment per votar era més lent. 

ELS ALUMNES DE 6È FAN EL 
MANTENIMENT DE LES CAIXES 
NIU DEL PARC DELS TALLS
Des de fa uns anys, els alumnes de 6è de l’escola Llebeig 
s’encarreguen del manteniment i dels informes de les 
caixes niu que, justament altres alumnes que ara ja no són 
a l’escola, van instal·lar al Parc dels Talls en el seu dia. Cada 
any, l’Ajuntament subvenciona tres activitats d’ornitologia 
a aquests alumnes amb l’objectiu de poder fer aquest segui-
ment. A més, properament, la informació que se n’extregui 
es podrà llegir per mitjà d’un codi QR en un dels punts de la 
nova ruta circular.

Aquest és un projecte que tant des de l'Ajuntament com des de 
l'escola Llebeig es veu amb bons ulls ja que permet als veïns 
més joves relacionar-se i conèixer l'entorn, així com també 
conscienciar-se de la importància de cuidar-lo i preservar-lo. 
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#MAGRADAVILOBI

ES REPRENEN LES ACTIVITATS 
DE L'EMM

Després d’un període de 
restriccions des d’abans de les 
festes de Nadal fins fa ben poques 
setmanes, a l’Escola Esportiva 
Municipal hem pogut reprendre 
l’activitat. Esperem que l’evolució 
de la pandèmia sigui favorable i 
les tardes d’esport no es tornin a 
veure afectades per les mesures de 
prevenció.

VILOBÍ TÉ NOUS MONITORS I 
MONITORES DE LLEURE!

Durant el mes de juny i juliol del 
2020, l’Ajuntament de Vilobí va 
organitzar un curs en línia de 
monitors i monitores de lleure. Hi 
van participar una quinzena de 
joves del municipi i la comarca. Des 
d’aquest espai volem felicitar-los 
perquè ens consta que recentment 
han començat a rebre els títols! 
Enhorabona! ; )

XERRADES PER A PARES I 
MARES A LA LLAR D'INFANTS

Des del mes de novembre passat 
fins aquest mes de febrer s’han 
organitzat diverses xerrades sobre 
salut infantil adreçades a mares 
i pares de l’escola bressol. La 
primera que es va fer va ser un 
taller de primers auxilis que es va 
repartir en dues sessions. Es van 
treballar continguts de reanimació 
cardiorespiratòria, ús del DEA, 
ennuegament, traumatisme cranial, 
intoxicacions, ferides, cremades, 
picades, febre, convulsió febril, 
gastroenteritis i al·lèrgies. El segon 
taller anava enfocat al son en l’edat 
infantil. Els continguts eren: el son 
normal en edat infantil, trastorns del 
son en edat infantil, consells, rutines, 
hàbits de son. I a la darrera, que 
es va fer el passat divendres 19 de 
febrer, es va parlar de l’alimentació 
en edat 0-3 anys. Els tres tallers 
han anat a càrrec de professionals 
de l’Hospital de Sant Joan de Déu 
i s’han fet online. La intenció és de 
continuar oferint més xerrades ja 
que la participació ha sigut bona i 
les mares i pares mostren interès en 
aquestes temàtiques. La següent 
xerrada es plantejarà per al mes 
d’abril i la temàtica serà “El control 
d’esfínters”.

JA TENIM GUANYADORS I 
GUANYADORES DEL CONCURS 
DE CARNAVAL DE LA 
COMISSIÓ DE FESTES! 

La Comissió de Festes va activar un 
concurs de Carnaval a través del 
seu canal d’Instagram. Els premiats 
van ser els següents: 

Millor disfressa familiar: Eva Carrillo 
i Sergi Muela – Família 

Millor 
disfressa 
infantil: 
Mar 
Arnabat – 
Frida

Millor disfressa grupal:
Equip Macedònia - Escola Bressol. 

Premi a la millor disfressa grupal: 
Unicorns – Vilobí en rua. 

Premis per grups: 
1. Escola bressol
2. Ajuntament
3. Vilobí en rua
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Us oferim un tast literari amb motiu 
del Dia de la Dona a l’abast de 
tothom. Són llibres a llegir per dones 
i per homes, perquè el feminisme 
és cosa de tots i perquè encara ens 
queda molt per aprendre. 

Teoria King Kong, Virginie 
Despentes. Traducció de Marina 
Espasa.

Es diuen veritats sense por. Es parla 
d’una altra visió del que és ser dona, 
mare, muller, amant. Alhora que es 
parla també d’un món més amagat 
i obscur, el món de les violacions, 
la pornografia i la prostitució. Sens 
dubte, de lectura obligada.

Dones valentes, Txell Feixas. 

Des d’occident ens mirem les 
dones de l’Orient Mitjà com un tot 
homogeni, un bloc sense destriar. 
De la mà de la corresponsal de TV3 
i Catalunya Ràdio Txell Feixas, ens 
podem endinsar en la història de 
tretze dones que ens mostraran una 
mirada més oberta i clara del que 

La importància de la coeducació si 
volem una societat igulitària i sense 
prejudicis

"Els infants aprenen per imitació, en les interaccions 
amb els iguals i els adults, i van construint la seva visió 
del món que els envolta"

Entenem la coeducació com una aposta educativa per tal de poder 
alliberar les criatures de les limitacions i desigualtats que imposen 
els gèneres. Si realment volem una societat on tant les dones com els 
homes tinguin les mateixes oportunitats, els mateixos drets, on puguin 
construir relacions basades en el respecte i la diversitat, hem d’optar per 
una coeducació com el punt de partida. Hem de cuidar tots els detalls 
que ens envolten, gairebé diria que hem d’impregnar “el nostre fer” de 
valors de tolerància, respecte, amor cap als altres i igualtat per a tothom. 
L’etapa 0-3 és una etapa explosiva, els infants prenen consciència d’ells 
mateixos, van coneixent les seves possibilitats, desenvolupen les seves 
capacitats i passen a formar part de la societat. Descobreixen el món que 
els envolta, tots els seus significats, els valors, com ens relacionem, com 
convivim…

I ara ens podem preguntar: i com ho podem fer tot això? Hem de 
detectar i eliminar els estereotips que ens venen donats per la societat, 
hem de fer servir un  vocabulari  inclusiu, revisar les expressions, cuidar 
tot allò que els oferim, respectar la seva elecció, donar infinitats de 
possibilitats. Per això l’escola ofereix un gran ventall d’experiències, 
totes elles lliures de prejudicis, on cada infant pugui triar per si mateix 
allò que vol fer, com ho vol fer…

Escola bressol Els Ocellets

LECTURES 
RECOMANADES
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és el món femení. Són tretze dones 
valentes, feministes que han alçat 
la veu i han trencat les cadenes del 
masclisme. Del tot recomanable.

Sempre han parlat per nosaltres, 
Najat El Hachmi.

Crítica a les limitacions que les dones 
han patit al llarg de la història en una 
societat patriarcal com és la islàmica. 
Per l’autora, islam i feminisme són 
del tot incompatibles. Una obra per 
a la polèmica.

Qui tem la mort, Nnedi Okorafort. 
Traducció de Blanca Busquets.

Combinació fantàstica i màgica dels 
grans relats, perquè la imaginació 
distòpica s’acosta a una nova i 
agosarada definició de ciència ficció.
A vegades morir no és el pitjor que 
ens pot passar, a vegades és més 
complicat seguir vivint, fer front 
al que vindrà… i esperar que algú 
dels nostres mori i es converteixi 
en ancestre per ajudar-nos a 
seguir lluitant. Imprescindible en 
majúscules.

Víctor Català, l’escriptora 
emmascarada, Margarida 
Casacuberta.

Per finalitzar, volem reivindicar una 
de les nostres autores més rellevants, 
Caterina Albert, que va escriure sempre 
sota el pseudònim de Víctor Català 
per protegir-se d’un món masclista. 
Aquest llibre és un assaig que ens 
demostra que el reconeixement i 
la influència de la seva obra no ha 
parat de créixer. Una bona obra per 
descobrir el talent de la millor autora 
de la nostra literatura contemporània.

Fina Olivella
Club de Lectura de Vilobí
2021

Maria Teresa Plazas:
"La por no serveix de res"
Nascuda el 8 de març de 
1948 a Cervelló. Va viure 
part de la seva infància i 
joventut a Sant Sadurní 
d'Anoia fins que es va casar 
amb l'Emiliano i va venir a 
viure a Vilobí, on van tenir 
la Gemma i van formar una 
família.

La Maria Teresa és una 
dona de gairebé setanta-tres 
anys, valenta i treballadora, 
com si fes honor al dia que 
va néixer. Parlant amb ella 
i escoltant les històries que ha viscut es fa evident aquest tarannà. Diu que 
el seu pare, que la reptava perquè es "valgués per ella mateixa", potser hi va 
contribuir. Sigui com sigui, ho ha aconseguit. Ens diu en diverses ocasions 
que a ella no l'espanta res: "la por no serveix de res". Aquest seria el seu 
consell cap a totes les dones.

Tot i ser "forastera", avui es sent de Vilobí com ningú. Al llarg de la seva vida 
ha estat molt implicada al poble. Va formar part de la primera Associació 
de Veïns de les Guixeres, que a part d'organitzar la festa del barri, també 
tenia l'objectiu de fer arribar les preocupacions veïnals a l'Ajuntament. 
També va participar molt activament amb el futbol. Juntament amb la 
Dolors Vilella portaven el bar i organitzaven les rifes per a la subsistència 
del club, encara que els que estaven oficialment a la junta eren els seus 
marits. Ha estat una dona treballadora i emprenedora. Ha tingut una 
botiga a Vilafranca i ha portat la gestió de la cafeteria en alguns "Hogars" de 
Vilafranca.

La Maria Teresa és dona d'aficions, li agrada molt fer sudokus, encreuats, 
col·leccionar plaques de cava, fer puzles i sobretot passar temps amb els 
seus. Però per la que la coneixem més és per la de jugar cartes al Casal 
d'Avis. A la Maria Teresa els estereotips de gènere no l'han contaminat mai, 
i, tot i que alguna vegada ha hagut de contestar alguna burla estúpida, com 
per exemple per ser l'única dona que juga a cartes al poble, mai s'ha privat 
de fer el que li agradava pel fet de ser dona.

Brindem i inspirem-nos en les dones com ella i també en els homes com 
l'Emiliano, que les acompanyen i enalteixen el seu empoderament. 
Gràcies per la conversa, Maria Teresa.
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"La història del 
nostre poble no 
entén de gènere 
sinó de qui l'ha 
viscut, la viu i la 
viurà"
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CUP ALTERNATIVA PER VILOBÍ

8 MARÇ: DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA

Un cop passades les eleccions al Parlament, amb uns resultats gens envejables 
pel que fa als partits sobiranistes, i sense saber encara per què alguns regidors 
socialistes de l’equip de govern actual de Vilobí van formar part de la mesa 
electoral en algun moment de la jornada —tot i la il·legalitat d’aquests fets— 
ni per què un veí no va poder votar, fregant també la il·legalitat d’aquests fets, 
felicitem els veïns per la voluntat independentista que impera al poble. 

I parlant de drets i reivindicacions, el 1975 les Nacions Unides van declarar el 
8 de març com a Dia Internacional de la Dona, i ho van fer perquè és en aquest 
dia, un 8 de març de 1857, en plena Revolució Industrial, quan s’esdevé una 
de les primeres manifestacions de les dones per lluitar pels seus drets. Totes 
dues dates ens són molt llunyanes, però no ens queda tan lluny la necessitat de 
mantenir la lluita pels sovint obviats drets de les dones. Sembla que haguem 
avançat molt com a societat, però les evidències ens retraten encara una societat 
masclista i patriarcal en què l’home gaudeix d’uns drets adquirits i es dona 
per descomptat que la dona se’ls ha de guanyar. Això queda demostrat en el 
percentatge d’homes polítics als parlaments i senats, de les empreses (sobretot 
multinacionals) o alts càrrecs empresarials.

Volem que les nostres filles (i també els nostres fills, no per damunt sinó en 
igualtat d’oportunitats) gaudeixin d’una vida plena, que puguin escollir i arribar 
allà on es proposin sense discriminacions ni pals a les rodes. I per això celebrem 
que alguns veïns de Vilobí hagin tingut la iniciativa de tirar endavant un acte 
cultural amb la col·laboració i empenta de l’Ateneu de Vilobí i el Club de 
Lectura, i els animem a continuar treballant en aquest sentit. Alhora, ens sap 
greu que no sigui l’Ajuntament qui proposi més actes culturals i sobretot en 
dates tan importants com aquesta. Volem que arribi el dia en què ja no serà 
necessària la lluita pels drets de les dones, ni a Vilobí ni a cap altre lloc del món.

vilobidelpenedes@cup.cat

VIURE VILOBÍ

SEGUIM REIVINDICANT LA DONA TREBALLADORA

El 8 de març commemorem el Dia Internacional de les Dones, i des de 
Viure Vilobí volem manifestar que les dones no ens aturem, continuem 
movent el món i sent presents, participant i liderant els espais de 
representació i de presa de decisió. 

Ara fa un any es va declarar l’estat d’alarma per una pandèmia que ens 
ha portat a una crisi sanitària mundial amb conseqüències devastadores 
per al conjunt de la humanitat i, en especial, per a les dones.
Aquesta pandèmia ha posat en relleu com les crisis afecten de diferent 
manera dones i homes, no només des de l’àmbit de la salut, sinó també 
en l’àmbit econòmic i social, tot visualitzant la fonamental contribució 
de les dones en sectors precaris, però essencials, i les càrregues de feina 
desproporcionades que suporten. Les dones constitueixen el 70% de 
les treballadores del sistema sanitari, el 80% del personal dels serveis 
socials, el 84% de treballadores en residències de gent gran, el 64% 
del personal dels establiments d’alimentació i el 86% del personal de 
neteja. 

És necessari reivindicar la política com a eina vital per transformar la 
realitat i assolir una societat de ciutadanes i ciutadans lliures, que neixin 
i creixin en igualtat d’oportunitats en plena fraternitat i respecte. 
Per aconseguir això calen lideratges feministes, cal aprofundir en el 
canvi de paradigma patriarcal de la societat i és essencial  garantir la 
inclusió de les necessitats de les dones en les prioritats de resposta i en 
les mesures de recuperació.

Des de Viure Vilobí reiterem el nostre compromís ferm amb l’equitat 
de gènere com a dret humà fonamental i continuem treballant per un 
municipi més just, inclusiu i equitatiu.

SENTVILOBÍ+JuntsXCat
GRÀCIES! 

En les darreres 
eleccions, Junts 
per Catalunya ha 
estat la primera 
força a l'Alt 
Penedès, amb un 
total de 11. 430 
vots.

A Vilobí del 
Penedès, ha sigut 
la força més 
votada, amb 214 
vots, i a Vilafranca 
del Penedès, amb 
3.985 vots.

Tot i ser un partit nou els resultats han sigut més que satisfactoris, ja que 
han posicionat Junts com a primera força a la comarca de l’Alt Penedès.

La nostra regidora Ester Vallès, candidata a les eleccions del parlament 
de Catalunya i coordinadora comarcal de Junts, ha manifestat a la premsa 
la seva satisfacció de convertir-nos en la primera força de la comarca i 
entén que el pacte més natural ha de ser el que la gent espera, un govern 
independentista.

Junts vol tenir representació a tots els municipis de Catalunya creant 
coordinacions locals. Ara ens toca a nosaltres, us animem a formar part de 
la coordinació de Junts per Catalunya a Vilobí del Penedès.

GRUPS 
POLÍTICS



26/03. XERRADA: 
ALIMENTACIÓ EN LES 
DIFERENTS ETAPES DE 
LA DONA
Mercè Carbonell, dietista i 
nutricionistad’alimentació saludable, 
serà a Vilobí el proper 26 de març 
a les 19.00 h per parlar-nos de les 
necessitats nutritives en relació amb 
les diferents etapes de la dona. És 
online i gratuïta. 

Totes les persones interessades s’han 
d’apuntar prèviament a l’ajuntament 
de Vilobí (Servei de Dinamització 
Sociocultural), trucant al 938978980 
o enviant un correu electrònic al 
vilassl@diba.cat amb les dades 
personals i el correu electrònic de la 
persona que vulgui participar en la 
xerrada.

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

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

PROPOSTES
PARTICIPA AL 
CONCURS DE 
FOTOGRAFIA AMB 
MOTIU DEL 8 DE MARÇ
Cada any l’Ajuntament de Vilobí 
del Penedès realitza actes i activitats 
emmarcades en la data del 8 de març, 
Dia Internacionals de les Dones. 
Aquesta és una data que posa de 
manifest la lluita de moltes dones 
al llarg de la història per aconseguir 
la igualtat de drets. Aquest any, 
celebrarem la primera edició del 
concurs de fotografia digital per 
la igualtat de gènere, que té com 
a objectiu instaurar el principi 
d’igualtat d’oportunitats entre homes 
i dones fomentant la consciència i 
participació de la ciutadania.

BASES DEL CONCURS:

1. TEMÀTICA
Dia Internacional de les Dones, 8 de 
març. Les fotografies han de reflectir la 
igualtat entre dones i homes en accions 
quotidianes. (ex. conciliació laboral, 
sororitat femenina, comunicació no 
sexista, esport femení, etc.).

2. PARTICIPANTS
Poden participar-hi totes les persones 
que viuen a Vilobí del Penedès majors 
de 16 anys. La participació és totalment 
gratuïta.

3. PRESENTACIÓ
• El període de presentació de les 
obres serà fins al 31 de març de 2021 i 
s’ha d’enviar també en format digital 
(format JPG) al correu electrònic 
vilassl@diba.cat.
• Les fotografies poden ser en blanc i 
negre o color.
• Cada participant podrà enviar fins un 
màxim de tres fotografies.
• A part de la fotografia, s’enviarà 
també un document word on constin 
les següents dades: el nom i cognoms 
de l’autor/a de la fotografia, el títol 

de l’obra, l’adreça, el telèfon, l'edat, 
el DNI/NIF i el correu electrònic. 
En concepte quan envieu el correu, 
haureu d’escriure la següent referència 
“I Concurs de fotografia per la Igualtat 
de Gènere de Vilobí del Penedès”.
• El no compliment d’aquests requisits 
de presentació serà motiu d’exclusió 
del concurs.

4. VALORACIÓ DELS TREBALLS
El jurat encarregat d’avaluar les 
fotografies estarà compost per 
persones que configuren la Comissió 
d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament i 
per una persona experta en fotografia.  
Es valorarà l'originalitat i qualitat de 
les fotografies, el possible impacte que 
puguin tenir i la idoneïtat amb el tema 
principal del concurs. 

La deliberació del jurat es farà durant 
la setmana de l’1 al 6 de març. Només 
es podrà premiar una de les fotografies 
que hagi enviat cada participant.

5. PREMIS
-1r premi: Un àpat per a dues persones 
al restaurant La Taba
-2n premi: val de 60 € per a utilitzar a la 
perruqueria de Vilobí 
- 3r premi: val de 40 € per a utilitzar al 
Bar Restaurant Jaume Via

6. PUBLICACIÓ DE LES FOTOS 
La participació en el concurs comporta 
l’autorització a l’ajuntament de Vilobí  a 
fer pública l’obra presentada, així com els 
drets de reproducció, distribució, comu-
nicació pública i exposició en qualsevol 
modalitat.

7. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquest concurs 
comporta l’acceptació de les bases, així 
com l’autorització per a la difusió de les 
fotografies enviades, sempre sense ànim 
de lucre.

Per a qualsevol dubte o informació 
sobre el concurs podeu trucar al telèfon 
938978980 o posar-vos en contacte per 
correu electrònic al vilassl@diba.cat

07/03 A LES 12 H 
ESPECTACLE DE 
MÚSICA I POESIA
Amb motiu del Dia de la Dona 
Treballadora, l’Ateneu de Vilobí ha 
organitzat un espectacle de lectures 
de poesia i música en directe a càrrec 
de diferents veïns i veïnes de Vilobí. 
És gratuït i serà diumenge 7 de març 
a les 12 h a la plaça de la Cooperativa. 
En cas de mal temps, es farà a 
l’Ateneu de Vilobí. Reserves prèvies 
al 600 442 349 (Marta).


