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01 MÉS HORES DE METGE AL 
CONSULTORI DE VILOBÍ
L’Equip d’Atenció Primària (EAP) Penedès Rural ha 
reorganitzat el servei de medicina de família, amb l’objectiu 
de continuar treballant per oferir millors serveis sanitaris i 
en compliment dels acords i les mobilitzacions dels metges 
del passat novembre. Amb aquestes mesures, Vilobí es 
beneficiarà de més hores d’obertura del consultori mèdic. 
Així, la doctora Ana Navarro serà al nostre municipi de 
dilluns a divendres en horari habitual. Pel que fa al servei 
d’infermeria, de moment, serà el mateix: dilluns, dimecres i 
divendres a Vilobí i dimarts i dijous a Pacs. 

DES-
TA-
CAT!
02 SEGUIMENT DE LES 
CAIXES NIU COL·LOCADES AL 
PARC DELS TALLS
La comunitat de Grans (alumnes de 4t, 5è i 6è)  de l'escola 
Llebeig continua amb el projecte educatiu sobre la col·locació 
de caixes niu al Parc dels Talls. L'any passat van fer la 
construcció i la penjada de cinc caixes i enguany se n'ha 
fet la revisió. Durant la tardor, es van retirar els nius, es van 
netejar i es van tornar a penjar. Quatre de les caixes niu que 
es van revisar havien estat ocupades, s'hi van trobar nius vells. 
Observant la forma i el material amb el qual estan construïts 
el nius es pot conèixer que tres caixes van ser ocupades per 
mallerengues i una per pardal comú o pardal xarrec. És 
important la neteja i la retirada dels nius vells per tal d'eliminar 
els paràsits que pugui haver-hi i deixar la caixa buida, perquè 
a la primavera els ocells puguin ocupar-la de nou per nidificar-
hi. Aquest és un projecte impulsat per l’Ajuntament de Vilobí 
i a càrrec de Quatre Passes, per donar a conèixer l’entorn del 
Parc dels Talls i preservar-lo degudament.

03 MÉS RECURSOS PER AL
PARC DELS TALLS
Us informem que des de les regidories de Medi Ambient i Promo-
ció Econòmica es té la voluntat de continuar destinant recursos 
al Parc dels Talls per preservar-lo i promocionar-lo. El pressupost 
2019 prevé mantenir la seguretat al Parc dels Talls, amb agents 
rurals i vigilància professional durant tot l’any, i a l’estiu, època 
de més afluència, amb agents cívics. A més, es dedicaran esforços 
en neteja i manteniment de l’espai. Pel que fa al medi ambient, es 
continuarà amb l’estació d’anellament, amb l’objectiu de controlar 
la fauna que ve, passa o viu a Vilobí. En aquest sentit, també està 
previst incorporar illes flotants al Pèlag Gran, per donar lloc a nous 
hàbitats i potenciar la biodiversitat en espais aïllats i lluny de pre-
dadors. També es donarà continuïtat al projecte educatiu que per-
meti als col·lectius més joves conèixer les particularitats d’aquest 
indret. Pel que fa a la promoció econòmica, es dissenyarà una nova 
ruta circular exclusivament per la zona del Parc dels Talls.
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DIARI VISUAL
#MAGRADAVILOBI

03

01 A finals del mes de febrer van iniciar-se les obres de 
construcció dels nous vestidors de la pista poliesportiva. 
L’enderrocament dels antics vestidors que s’observa a 
la fotografia és una de les accions més visibles de l’inici 
d’aquestes obres. 

02  Els dies 2 i 3 de febrer es va realitzar a Masella l’Esquiada 
Jove. Una setantena de joves de diferents municipis de 
la comarca en van formar part. D'inscrits a Vilobí n'hi va 
haver vint-i-set. El dissabte van esquiar sota una nevada 
suau, i el diumenge el sol va acompanyar la jornada, però 
malauradament el vent va provocar el tancament de la 
majoria de remuntadors. La valoració dels joves i de l'equip 
de tècnics que els va acompanyar és molt positiva. 

02

01

03  Les llibretes són un mitjà de comunicació escola-família, 
però alhora esdevenen una proposta d'aprenentatge per als 
infants. Els nens i nenes observen les llibretes tot recordant 
les seves vivències a l'escola o a casa. Poden compartir les 
seves experiències amb els altres infants, els pares, germans, 
avis, mestres… D’aquesta manera tots som part d’aquestes 
petites grans HISTÒRIES!

04  El passat 6 de febrer es va realitzar la segona caminada 
del cicle “A cent cap als 100” d’aquest curs 2018-2019 a 
Vilobí del Penedès.

En aquesta ocasió, un total de 155 persones grans dels 
municipis del Prat de Llobregat, Sant Joan de Vilatorrada i 
les Masies de Voltregà van poder gaudir d’aquesta passejada 
amb què Vilobí es va estrenar com a municipi amfitrió i els va 
mostrar el seu territori a través del magnífic entorn del Parc 
dels Talls.

Els participants de la trobada van esmorzar al centre cívic 
Jaume Via i al voltant de les deu del matí es va iniciar la 
caminada. Aquesta va tenir un recorregut de pràcticament 8 
km i va comptar amb la col·laboració de Montse Jané, que 
ens va anar explicant diferents curiositats de l’entorn i de la 
història del guix al llarg de la caminada, la qual cosa va fer la 
passejada molt més atractiva per a tothom.

En finalitzar, els grups de cada municipi es van dirigir 
novament al Centre Cívic per dinar, que va concloure amb 
ball per a totes les persones participants.

04
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E El passat dia 20 de febrer, el Ple municipal aprovà el 

pressupost municipal per a l’any 2019. A grans trets, 
aquest n’és el resum:

DESPESES

CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL.
Recull els sous, quotes patronals de la Seguretat social i 
la despesa en formació i perfeccionament del personal 
municipal (funcionaris i laborals). Per a aquest any 
experimenta un increment del 2,25 per cent, d’acord 
amb la normativa aprovada pel Govern de l’Estat.

CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS EN BÉNS I 
SERVEIS.
En aquest capítol es recullen les despeses relatives 
al funcionament general: lloguers, manteniments, 
subministraments, assegurances, activitats organitzades 
per l’Ajuntament, serveis tècnics, serveis socials, 
recollida de residus, deixalleria, socorrisme i altres, i 
també les indemnitzacions i dietes als càrrecs electes 
per les seves assistències als plens, juntes i comissions.

CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES.
Recull les comissions bancàries.

CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
S’hi consignen les quotes per la pertinença a entitats 
municipalistes, el Consell Esportiu, Enoturisme, 
Mancomunitat, així com les atencions benèfiques i 
d’assistència social i les subvencions a entitats, tant del 
municipi com de fora.

CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS.
Reflecteix les inversions (finançades en un 62 %) que es 
pretenen dur a terme durant l’any 2019, i que són:
- El reforç del ferm de vials de vianants (pas darrere 
l’ajuntament i camí cap a l’escola Llebeig).
- La col·locació d’illes flotants al Pèlag Gran, per afavorir 
la nidificació de les aus.
- El cobriment de la pista poliesportiva, que 
complementarà l’obra dels nous vestidors i paviment de 
la pista que ja s’està executant.
- La reposició del ferm del carrer Figueretes, que està 
molt malmès.
- Les reformes en el centre cívic Jaume Via, per adequar 
les instal·lacions a la normativa de seguretat.
- L’adquisició d’un rentavaixelles per a la llar d’infants.
- La confecció de nous vestits per al Reis Mags.
- La compra de material esportiu inventariable.
- La reposició de la xarxa d’aigua que discorre pel camí 
de les Serps, que té molts rebentaments.
- La millora de diversos camins municipals.

CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.
Recull l’aportació de l’Ajuntament a la Mancomunitat 
Penedès-Garraf, corresponent a l’any 2019, per la 
portada d’aigües que es va fer en el seu dia del Ter-
Llobregat i el cost de la qual es va fraccionar en diverses 
anualitats. També s’hi consigna l’aportació al Consell 
comarcal de l’Alt Penedès per a l’execució del projecte 
Penedès 360º, relacionat amb el Parc dels Talls.

Es consignen les anualitats corresponents a les 
amortitzacions dels préstecs atorgats per la Diputació 
de Barcelona, a interès zero. En finalitzar l’any 2019, 
el pendent d’amortitzar serà de 45.418,68 euros. 
L’endeutament és d’un 1,95 per cent.

INGRESSOS

CAPÍTOL 1. IMPOSTOS DIRECTES.
L’Ajuntament no ha incrementat els tipus impositius 
dels impostos. En aquest capítol es recull la recaptació 
per IBI, impost sobre vehicles, plusvàlues i IAE.

CAPÍTOL 2. IMPOSTOS INDIRECTES.
Igual que en l’anterior, el tipus de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres que es recullen 
aquest capítol tampoc ha experimentat cap increment.

CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS.
Es recullen els ingressos per les taxes i preus 
públics que financen els diferents serveis que presta 
l’Ajuntament. Tampoc s’han modificat les ordenances 
fiscals que els regulen.

CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
Recull les subvencions d’altres administracions: 
Generalitat, Diputació, Consell Comarcal i les 
aportacions dels ajuntaments de Font-rubí a la 
deixalleria i de les Cabanyes per l’ús de la piscina de 
Vilobí.

CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS.
Es recullen els ingressos procedents del lloguer de 
finques municipals: bar-restaurant Jaume Via, local de 
Correus i solar de les antenes de telefonia mòbil.

CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.
Són les subvencions que financen les inversions 
previstes en el capítol 6 de despeses, i que com 
s’ha dit representen el 62 per cent de la despesa. 
Majoritàriament provenen de Diputació de Barcelona.
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CUP ALTERNATIVA 
PER VILOBÍ 

Benvolguts veïns,

La CUP-Alternativa per Vilobí va convocar una 
assemblea oberta, ara fa uns dies, perquè tota la 
gent del poble pogués fer-nos arribar propostes, 
opinions i maneres d’entendre els temes del poble 
que més ens preocupen i ocupen. Per a nosaltres 
és molt important crear uns àmbits de participació 
a la vila perquè els projectes siguin realment de 
tothom. Veure com uns pressupostos municipals 
poden acollir iniciatives que prèviament han 

GRUPS POLÍTICS
estat exposades al govern municipal per grups 
de persones o persones a títol individual, o veure 
com els projectes s’han valorat i reflexionat 
(no només presentat) prèviament en públic i 
redissenyat en funció de la resposta de la gent; 
observar com les iniciatives d’entitats miren 
d’incidir en el màxim d’àmbits socials de la vila; 
ajudar a crear inversions de futur més enllà de 
les infraestructures —inversions d’altra banda 
proposades per les mateixes persones del poble— 
ens semblen exemples de maneres prou interessants 
de participació que plantegen una manera de 
treballar oberta, transversal i constructiva. Perquè, 
per a nosaltres, una altra manera de treballar no 

és possible, i creiem que els objectius aconseguits 
entre tots tenen un valor més que ferm. Així és, 
de fet, com volem el nostre futur país lliure. És 
per això, doncs, que us recordem el nostre correu 
electrònic (cup.vilobidelpenedes@gmail.com), 
perquè els qui no vau poder venir a l’assemblea ens 
pugueu fer arribar propostes, opinions o projectes 
interessants, que esperem poder acollir i treballar 
entre tots! D’altra banda, aprofitem per comentar-
vos que la CUP-Alternativa per Vilobí preveu 
realitzar altres trobades i actes per poder recollir 
opinions sobre temes diversos. Esperem traçar un 
camí acompanyats per tots vosaltres! 
Moltes gràcies!

CAPÍTOL IMPORTS (€)

1. DESPESES DE PERSONAL 497.565,00

2. DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 644.880,00

3. DESPESES FINANCERES 1.000,00

4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 20.255,00

5. FONS DE CONTINGÈNCIA PRESSUPOSTÀRIA 0,00

6. INVERSIONS REALS 625.350,00

7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 16.700,00

8. ACTIUS FINANCERS 0,00

9. PASSIUS FINANCERS 26.000,00

TOTAL DESPESES 1.831.750,00

CAPÍTOL IMPORTS (€)

1. IMPOSTOS DIRECTES 621.500,00

2. IMPOSTOS INDIRECTES 20.000,00

3. TAXES I ALTRES INGRESSOS 329.150,00

4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 432.600,00

5. INGRESSOS PATRIMONIALS 17.000,00

6. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00

7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 411.500,00

8. ACTIUS FINANCERS 0,00

9. PASSIUS FINANCERS 0,00

TOTAL INGRESSOS 1.831.750,00

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

El cicle de caminades continuarà el proper 13 
de març amb la tercera caminada al municipi 
de Sant Joan de Vilatorrada. Les inscripcions 
s’han de fer a l’ajuntament abans del dia 11 de 
març.

APUNTA'T A  
CARAMELLES

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

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!

BALLA CADA 
DIUMENGE AMB 
L'ABS!

Dia 03/03
Orquestra STRES BAND   
19.30 h.

Dia 17/03
Orquestra MEDITERRÀNIA 
19.30 h.

Dia 24/03
Orquestra LIBERTY
19.30 h.

Dia 30/03
Orquestra SHÁKATA   
19.30 h.

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 7 i 21 de març. 

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. 

LA PROPERA SORTIDA AL 
TEATRE: FLASHDANCE

La propera sortida a teatre es té prevista per 
al dia 3 d’abril, que s’anirà a Barcelona, al 
teatre Tívoli, a veure el musical Flashdance. Les 
inscripcions i el pagament de les localitats es 
podran fer a l’ajuntament fins al proper 15 de 
març. Trobareu més informació sobre l’obra en 
el cartell que s’adjunta en el butlletí.
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ACTES AMB MOTIU DEL 8 DE MARÇ: 
DIA DE LA DONA

El proper 8 de març es celebra el Dia de la Dona. Des de la Regidoria de Cultura 
s’han organitzat dos actes:  

07/03 a les 19.00 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament:
Xerrada “Memòries líquides” a càrrec de la periodista i escriptora Rosa Vendrell. 

16/03 a les 20.00 h al Centre Cívic: 
Obra de teatre Morticràcia a càrrec del grup teatral Les escoles de Gelida i, 
seguidament, Sopar de la Dona. Les incripcions s’han de fer a l’ajuntament abans 
del dia 13 de març.

TALLER ORDENA'T

El divendres 15 de març es farà un taller 
d’ordre i organització a càrrec de l’em-
presa Ordena’t, impulsada per l’Anabel 
Ricarte. La temàtica es centrarà en l’or-
dre i l’organització dels espais de la casa 
d’una manera òptima i eficient. Serà a 
les 19.00 h a Cal Boter i el preu per parti-
cipar-hi és de 5 € per al veïnat de Vilobí 
i 10 € per a la gent que és de fora. 

CELEBRA EL CARNAVAL A VILOBÍ

La Comissió de Festes de Vilobí ha organitzat una festa de Carnaval per al proper 
dissabte 9 de març. Com en els darrers anys, es farà un concurs de disfresses entre 
tots els participants. A les 17 h al Centre Cívic es farà la concentració de disfresses i 
inscripcions per al concurs. Les categories i els premis són els següents: 

Millor disfressa infantil individual o parella (entrada infantil doble al Planeta Màgic); 
millor disfressa infantil en grup (entrada infantil al Planeta Màgic, màxim 6 nens); millor 
disfressa juvenil individual o grup de 12 a 18 anys (val entrepà i refresc al Jaume Via); mi-
llor disfressa adult individual o parella (val per un sopar per a dues persones al Jaume Via); 
millor disfressa adult en grup i millor disfressa i/o coreografia en grup (pernil). 

A les 17.30 h començarà la rua i seguidament, zumba amb en Teru i la Patri. En aca-
bar, es farà el lliurament de premis i es donarà berenar a tots els assistents. 

Cal tenir en compte que el concurs de comparses comporta la mostra d’una coreo-
grafia en acabar la rua i que participaran al concurs tan sols les disfresses que s’hi 
hagin inscrit i portin la corresponent identificació. En cas que no tinguis cap dis-
fressa preparada, anima’t i posa’t el que tinguis a mà! 
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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 

CICLE DE XERRADES I TALLERS DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I L'ACTIVITAT 
FÍSICA ADREÇADES ALS JOVES

Des de la Regidoria de Joventut s’ha organitzat un cicle de xerrades i tallers adreçats al públic juvenil. Les pantalles i les xarxes 
socials, la imatge corporal i l’activitat física en seran les temàtiques principals. El cicle inclou també la xerrada “Canvis en 
l’adolescència”, que s’adreça a les famílies amb fills i filles que es troben o estan a punt d’entrar en aquesta etapa. Les xerrades 
estan subvencionades per la Diputació de Barcelona. 


