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01 VILOBÍ 
CELEBRA LA 
SETMANA DE LA 
GENT GRAN
Del 10 al 14 de juliol es va celebrar la 
Setmana de la Gent Gran a Vilobí, un 
programa d’actes de quatre dies amb 
activitats pensades i adreçades a les 
persones grans del municipi. El racó 
de l’Activa, un berenar, el bingo i el 
cinema van ser les propostes prèvies a 
l’acte central: el dinar de germanor. La 
Setmana de la Gent Gran s’organitza 
des de la Regidoria de Gent Gran de 
l’Ajuntament de Vilobí del Penedès 
amb el suport actiu dels membres 
de l’Associació d’Avis de Vilobí. Des 
d’aquest espai es vol fer un agraïment 
a totes les persones implicades en 
l’organització d’aquest esdeveniment 
de quatre dies i també a totes les que el 
van fer possible participant-hi.

DES-
TA-
CAT!

02 FINALITZEN LES 
OBRES DELS VESTIDORS 
DE LA PISTA I LA 
PISCINA 
Aquest mes de juliol s’ha acabat la construcció 
de la primera fase dels vestidors de la pista 
poliesportiva i la piscina. L’equipament 
està format per dos vestidors, un espai per 
a l’àrbitre, un espai d’instal·lacions, un 
magatzem i lavabos per a homes i dones, així 
com un bany adaptat. Amb una superfície total 
construïda de 140,16 m2, servirà tant per poder 
acollir encontres esportius com per a l’ús dels 
vestidors de la piscina durant la temporada 
d’estiu. Properament, i una vegada licitades les 
obres, es construirà l’estructura del cobriment 
de la pista poliesportiva i, com a darrer 
treball, es pavimentarà la pista amb formigó. 
D’aquesta manera, l’equipament esportiu del 
municipi quedarà finalitzat.

03 FINALITZEN LES ACTIVITATS D'ESTIU
Durant cinc  setmanes, seixanta infants dividits per grups d’edat han pogut gaudir 
d’activitats ben diverses, com per exemple el Ninja Warrior, la sortida al parc 
aquàtic Water World, les colònies a Sant Celoni o la ja típica excursió al Tibidabo. 
Des de l’organització es confirma que el Casal d’Estiu 2019 s’ha desenvolupat amb 
molta tranquil•litat, cosa que els porta a confirmar que ha estat un èxit. D'altra 
banda, a l'Estiu Jove hi han participat 161 joves de Vilobí i d’altres poblacions 
de la comarca, mai s’havien rebut tantes inscripcions. Gràcies a l’esforç de totes 
i tots s’ha omplert un mes de vivències i experiències que esperem que siguin 
recordades pel jovent. La valoració de les famílies ha estat molt positiva així 
com també la dels joves. L’organització està molt satisfeta d’haver acomplert les 
expectatives que el repte suposava.



3AGOST 2019

L’Estiu Jove per a molts és més que un casal, són 3 setmanes 
en les quals coneixeràs els que seran els teus amics durant 
temps. En aquests 15 dies els joves que ens hi apuntem deixem 
a un cantó les nostres preocupacions, anem a l’Estiu Jove a 
passar-nos-ho bé i la veritat és que ho aconseguim.
Esperem amb ànsia que arribi la primera setmana de juliol. 
Els primers dies els passem una mica nerviosos, no coneixem 
els monitors ni molts companys, però a mesura que passen els 
dies i anem fent les activitats, ens anem relacionant i creem 
un vincle molt fort entre nosaltres, que ens va unint un a un 
fins a formar la família que es crea cada any. Aquí mai hi ha 
conflictes, tot és diversió i ganes de fer coses noves.
Els que entren nous, per primer any, diuen: “L’Estiu Jove 
és un casal d’estiu que crec que és molt complet en quant 
a activitats. Aquest és el primer any que hi anava i m’ho he 
passat molt bé. M’agradaria tornar-hi, ens ho passem molt bé 
i fem amistats noves i de diferents edats. Jo crec que qualsevol 
jove hauria d’apuntar-s’hi, ja que és el millor casal que es pot 
trobar, ens donen un tracte que val molt la pena”. 
D’altres, en el seu últim any aquí, diuen: “Ja fa 3 anys que vinc 
a l’Estiu Jove. Vaig apuntar-m’hi perquè les meves amigues 
m’hi van animar. Aquest any ha sigut l’últim i m’ho he passat 
cada any millor. Estàs amb els teus amics, he conegut una 
gent de deu i entre tots, monis inclosos, hem creat una família 
molt maca. L’Estiu Jove de Vilobí val molt la pena”.
Sens dubte, s’ha de viure.

Ana, Martina, Laia J, Laia P, Carla A, Carla E i Clàudia.

L'ESTIU JOVE
des del punt de vista d'un jove
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DIARI VISUAL
#MAGRADAVILOBI

04

01 Durant aquest mes de juliol ha tingut lloc el Cicle de 
Concerts als Pèlags. Han estat tres dissabtes amb propostes 
musicals ben diferents per tal d’adaptar-se als gustos de 
tothom. Aquest és un esdeveniment ja consolidat entre els 
veïns i veïnes del municipi, que poden gaudir de la cultura i 
la natura a poques passes de casa i acompanyats d’amics del 
poble. En total, unes 200 persones han passat pel pèlag Sec 
per gaudir dels concerts.

02 Unes 300 persones van participar el passat dia 12 de juliol 
al sopar solidari de Vallformosa. Aquesta és una iniciativa 
de la Fundació Vallformosa, que se celebra des del 2008. A 
l’acte s’hi sumen els esforços de diferents entitats, empreses 
i particulars per recollir fons per a la lluita contra el càncer. A 
aquest suport s’hi va sumar, també, l’Ajuntament de Vilobí. Us 
informem que encara sou a temps de col·laborar amb aquesta 
iniciativa a través de la fila zero, fent una donació amb l'import 
que desitgeu mitjançant una transferència bancària al número 
ES41 2100 0033 1702 0105 9538. 

03 El passat 14 de juliol va tenir lloc a la piscina municipal 
el “Mulla’t”, una iniciativa de la Fundació Esclerosi Múltiple 
en la qual hi pot participar tothom qui vulgui aportar el 
seu granet de sorra per lluitar contra la malaltia amb el 
simple gest d’apropar-se a la piscina municipal i participar 
en les activitats organitzades. Enguany, una cinquantena 
de persones que no van voler deixar passar l’oportunitat 
de mullar-se per l’esclerosi van participar en el “Mulla’t” 
durant tota la jornada. Des d’aquest espai s’agraeix la 
col·laboració de tothom qui va sumar-se a la iniciativa. 

04  A l'escola bressol quan arriba l'estiu és el temps de jugar 
amb aigua, refrescar-nos al pati i fer una mica de xip-xap! 
També és l'hora d'acomiadar-nos de les famílies que ens han 
acompanyat al llarg del curs. Per això el 6 de juliol vam fer 
un sopar per gaudir una estona tots junts. Les educadores 
aprofitem per donar les gràcies a totes les famílies que al 
llarg d'aquest curs ens heu acompanyat i heu confiat en 
nosaltres per compartir la tasca d'educar els vostres infants.

0301

02
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05 Us informem que a principis d’aquest mes el bar 
restaurant Jaume Via tornarà a obrir les portes. Després 
d’haver-se resolt el concurs públic per a la seva gestió, 
dos veïns del municipi s’encarregaran del servei de bar i 
restauració del local. Des d’aquest espai volem desitjar-
los molta sort i encert en aquesta etapa! 

06 Us informem que Vilobí ha estat el municipi de la co-
marca triat per a la prova pilot d’una nova acció per millorar 
la seguretat als domicilis. Aquesta prova consisteix en la 
instal·lació de càmeres de vigilància en diferents punts del 
municipi, gestionades pels Mossos d’Esquadra, que enreg-
istraran únicament la lectura de matrícules. Aquesta ha estat 
la solució que s’ha trobat de manera conjunta entre diversos 
municipis de la comarca amb l’objectiu de frenar l’increment 
dels robatoris. Actualment, aquesta acció es troba en fase de 
revisió de pressupost i està pendent d’aprovació. Esperem 
que en un futur proper aquesta mesura permeti augmentar 
la seguretat a les seves llars dels veïns i veïnes. 

05

06

07

07 Els dies es precipiten i el WhatsApp del grup es dis-

para. Propostes i neguits, però sempre amb bon humor. 
Sense il·lusió, com en tantes coses a la vida, potser no 
estaríem disposats a cedir tant de temps personal a la Co-
missió de Festes. Però aquí ens tens: tancant un programa 
d’actes que portem treballant des que va finalitzar la Fes-
ta Major passada. Ho fem amb moltes ganes. I sobretot, 
ho fem pensant en tu. Perquè els nostres actes deixen 
de tenir sentit si tu no hi vens, si tu no pots explicar-los. 
I al final, només són actes. Tu escrius les històries de la 
teva Festa Major, tu en crees els records. És per això que 
aquest any l’eslògan és “Tu ets la festa”. Així doncs, sent-
la teva i fes-te FESTA!

08 Aquest estiu s'han realitzat activitats físiques a la pi-
scina de Vilobí, una manera de practicar esport en un am-
bient distès i diferent. Una de les activitats que més èxit 
ha tingut és la d'Aquazumba. 

08
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CUP ALTERNATIVA 
PER VILOBÍ 

Benvolguts veïns,

Abans de res voldríem fer arribar una 
abraçada molt càlida la família del Ferran, 
que malauradament aquest juliol ens ha 
deixat. El nostre més sincer condol a la 
família.

Voldríem també aprofitar aquest espai 
per desitjar un molt bon estiu a tots els 
veïns, ara que estan gaudint de la piscina 
municipal, encara més millorada amb els 
vestidors i lavabos —petits— nous, i la 

GRUPS POLÍTICS

Festa Major per davant.

Tot i tenir una piscina en molt bones 
condicions, creiem, però, que encara 
podria millorar en molts aspectes, com 
ara l’obertura gratuïta per a infants, 
tercera edat i dones embarassades en 
cas d’onada de calor, com ja es va fer en 
molts pobles del Penedès i Catalunya a 
principi de juliol, o en uns millors serveis 
de bar quant a horaris, menús diaris i 
ofertes culturals (pensem en alguns sopars 
concert a la fresca les nits d’estiu o, per 

exemple, espectacles de música o dansa). 
Voldríem aprofitar, també, per exigir una 
Festa Major sense missatges sexistes, 
participativa i amb preus populars. 
Estem segurs que així serà i volem 
felicitar la Comissió per la implicació en 
l’organització. Desitgem una molt bona 
Festa Major a tothom i que tots els veïns 
la puguem viure plenament.

No dubteu a l’hora de fer-nos arribar les 
vostres inquietuds i consells a:
cup.vilobidelpenedes@gmail.com

VIURE VILOBÍ

Des del grup Viure Vilobí volem fer un 
agraïment especial a la Roser, el Josep 
Ramon, el Ricard, la Maria, la Sara, 
el Nil, el Francesc, la Judit i l’Elena, 
membres de la Comissió de Festes, 
que han dedicat moltes hores, moltes 
reunions i molta il•lusió a l’organització 
de la Festa Major del municipi. Esperem 
que les propostes del programa d’actes 
d’aquest 2019 siguin ben acollides 

i participades pels veïns i veïnes de 
Vilobí i també que el temps permeti 
desenvolupar-les sense incidències. Fem 
extensiu aquest agraïment a totes les 
entitats i persones que d’alguna manera 
estan directament vinculades a aquests 
dies de l’any, com els integrants de la 
cercavila, els diables i els playbacks. 
Volem, també, donar l’enhorabona al 
company Jaume de Castro per haver 

estat proposat pregoner de la Festa 
Major 2019. Estem convençuts que 
la teva tasca vinculada al municipi és 
mereixedora d’aquest reconeixement. 
Bona Festa Major a tothom! 

Per últim, volem donar el més sincer 
condol a la família vilobinenca del 
menor que va perdre la vida fa unes 
setmanes. 
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ALBA ESTEVE. 

ALBA ESTEVE 

Quan ets petit, als adults del teu entorn els acostumes a 
distingir per ser els pares d’algú que coneixes. Doncs la Núria 
era la mare de la Sara, una nena que anava a l’escola i era 
una mica més petita que jo. Amb els anys, però, vaig ampliar 
la informació i va passar a ser, a part de la mare de la Sara, 
la Núria de l’Ajuntament. Et rebia sempre de bon humor i 
també contestava el telèfon de la mateixa manera. Feia que 
qualsevol cosa complicada et semblés haver deixat de ser-ho. 

Recordo la Núria quan les oficines de l’Ajuntament encara 
eren més fosques i de color verd fort. També recordo quan 
el pare ens va dir que la Sara tindria un germà petit. Havia 
considerat la Sara filla única per sempre i això em va trencar 
els esquemes, motiu pel qual, quan penso en la Núria, ho faig 
pensant-la en dues etapes: la primera, com a mare de la Sara i 
la segona, com a mare de la Sara, el Pau i el Marc. 

Vaig tenir la sort de viure els estius molt a prop de tots tres, 
amb la Sara com a companya monitora i amb el Pau i el 
Marc com a nens. Potser pensareu que aquesta informació 
no aporta valor en relació amb la tasca professional de la 
Núria, però jo crec que sí. Conèixer la seva vessant personal, 
com a mare i companya, em permet entendre molt millor la 
part professional. A les motxilles dels seus fills no hi faltava 
mai detall, tot perfectament posat i degudament preparat; 
ells eren dolços i educats. El seu tracte vers els monitors era 
impecable, sempre positiu i constructiu. De les que felicitava 
i agraïa quan les coses sortien bé sense tenir-ne cap obligació; 
de les que no es queixava fins i tot havent-ne pogut tenir 
motius. La Núria és responsable, molt responsable, però 
sobretot molt respectuosa i comprensiva amb els altres. Al seu 
despatx sempre hi tenia dibuixos del Pau i el Marc (la Sara ja 
no dibuixava, per això hi tenia una foto seva). La Núria estima 
els seus, és fidel als amics i als companys. Mai s’oblida dels 
aniversaris. Mai s’oblida de fer res que hagi de fer. Sempre 
pendent de tothom en silenci, de manera discreta i propera. 
El seu fort és el “petit comitè”. 

Què demanaries a un amic? Que el sentis a prop, que et tingui 
en compte, que t’ajudi i que t’expliqui en la mateixa mesura 
que t’escolta, que et valori tal com ets i que, sobretot, no et jutgi. 
No és el mateix que demanaries als teus veïns? No creus que 
algú que treballa per un poble que és de tots i, al mateix temps, 
no és de ningú hauria de reunir moltes d’aquestes premisses? 
Doncs la Núria les té, les ha tingut i les tindrà sempre; perquè 
una hèrnia discal i una malaltia degenerativa pot obligar-te a 
deixar de treballar, però mai, mai, mai renunciar a l’essència 
del que un és. Gràcies, Núria, per ser-nos amiga, veïna i 
treballadora del poble on vivim. Et desitgem el millor!

PERSO
N

ES.
NÚRIA OLIVELLA
amiga, veïna i companya
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APUNTA'T A LA FM!

3A BAIXADA VILOESBOJARRATS!
24 d'agost a les 18.00 h al c/ Diputació
3a Gran baixada d’andròmines dels Viloesbojarrats! En 
família, dissfressats i amb els teus amics! Imagina, crea 
la teva andròmina i gaudeix de la velocitat! 
Premis atractius i per a tots els participants.

El termini d’inscripcions gratuïtes finalitza el dia 22 agost de 2019. 
Trobareu les bases per participar-hi i el recorregut al web www.
vilobi.cat Per apuntar-t’hi trobaràs els fulls d’inscripció i/o auto-
rització de menors al web www.vilobi.cat. Per demanar-ne més 
informació, contacta’ns a través de galimanybr@diba.cat o per 
Whatsapp al 647 874 293 (Ricard Galimany).

TORNEIG DE FUTBOLÍ 
24 d'agost a les 11.00 h al Centre Cívic
Inscripcions gratuïtes. Imprescindible inscripcions prèvies 
per parelles. Us podeu apuntar vosaltres mateixos a les cartelleres 
d’entrada del local Jaume Via. Els fulls d’inscripcions els retirarem 
el divendres 23 agost a les 13 h. Cal apuntar-hi nom, cognom i data 
de naixement. Es farà per categories: Infantil (fins a l’any 2007) 
i Sènior (a partir de l’any 2006). Premis per al 1r, 2n i 3r de cada 
categoria.

TORNEIG DE TENIS TAULA
27 d'agost a les 11.00 h al Centre Cívic
Inscripcions gratuïtes. Inscripcions gratuïtes. Us hi podeu 
apuntar vosaltres mateixos a les cartelleres d’entrada del local 
Jaume Via. Els fulls d’inscripcions els retirarem el diumenge 25 
d’agost a les 15.00 h. Cal apuntar-hi nom, cognom i data de naixe-
ment. Es farà per categories: Infantil (fins a l’any 2007), Juvenil 
(des del 2006 fins al 1999), Sènior masculí (a partir de l’any 1999) 
i Sènior femení (a partir de l’any 1999). Premis per al 1r, 2n i 3r de 
cada categoria. La Comissió de Festes es reserva el dret de variar els 
criteris de les categories, segons el nombre d’inscripcions.

TIQUETS SOPAR, SELVETANA I 
BOTIFARRADA POPULAR 

13 d'agost de les 19 a les 22 h al Centre Cívic 
Jaume Via

Menús del sopar popular del dia 23 d'agost 

Adults (22 €)
1r: Pasta de full de formatge de cabra amb pernil salat i 
guarnició
2n: Ànec amb prunes i guarnició
Postres: Pastís de crema catalana
Cafè

Joves (14 €)
1r: Pasta de full de formatge de cabra amb pernil salat i 
guarnició
2n: Hamburguesa i xips
Postres: Gelat

Infantil (10 €)
1r: Macarrons
2n: Escalopa amb xips
Postres: Gelat

En cas d’intoleràncies i/o al·lèrgies, és imprescindible 
notificar-ho el dia de la inscripció. 

Entrades Selvatana

Anticipades 8 €
Taquilla: 10 €

Botifarrada popular 

Preu del tiquet: 4 € (inclou pa amb tomàquet, botifarra i copa 
de cava o refresc). Hi haurà disponibilitat de taules i cadires 
limitades, qui ho prefereixi, podrà portar-hi la taula i/o cadira 
de casa seva.

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 


