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COMUNICACIÓ MÉS ÀGIL AMB 
EL NOU CANAL DE WHATSAPP
L’ajuntament de Vilobí del Penedès vol ampliar els seus canals 
de comunicació i ha creat un nou canal de difusió  a través de la 
plataforma WhatsApp per comunicar a tots/es els vilobinencs i 
vilobinenques informacions d’interès municipal com els actes 
d’agenda,  convocatòries, subvencions, incidències a la via 
pública i altres temes d’interès municipal. 

El servei d’informació per WhatsApp és unidireccional i els usu-
aris no poden interactuar entre ells. Si voleu formar part d’aquest 
canal de difusió només heu de clicar en el següent codi QR, o bé 
trucant a les oficines municipals. 

#DESTACAT

• Per unanimitat, s’aprova el Reglament d’ús de la llengua 
catalana d'Ajuntament de Vilobí del Penedès.

• Amb sis vots a favor (grups municipals Viure Vilobí-CP, 
Vilobí i República-ERC) i dues abstencions (grups municipals 
SentVilobí+JuntsxCat i CUP-Vilobí) s’aprova la imposició del 
preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària i 
s’aprova l’ordenança fiscal reguladora del mateix.

• Amb set vots a favor (grups municipals Viure Vilobí-
CP, Vilobí i República-ERC i SentVilobí+JuntsxCat) i una 
abstenció (grup municipal CUP-Vilobí), s’aprova l’adhesió a la 
Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat.

• Amb set vots a favor (grups municipals Viure Vilobí-
CP, Vilobí i República-ERC i SentVilobí+JuntsxCat) i una 
abstenció (grup municipal CUP-Vilobí), s’aprova la proposta 
de modificació de la plantilla de personal d'Ajuntament per 
crear la plaça de vigilant municipal.

• Amb cinc vots a favor (grup municipal Viure Vilobí-CP) i 
tres abstencions (grups municipals Vilobí i República-ERC,  
SentVilobí+JuntsxCat i CUP-Vilobí), s’aprova el compte de 
la gestió recaptatòria realitzada per l’Organisme de gestió 
tributària de la Diputació de Barcelona durant l’any 2020.

• Amb tres vots a favor (grups municipals Vilobí i República-
ERC, SentVilobí+JuntsxCat i CUP-Vilobí) i cinc abstencions 
(grup municipal Viure Vilobí-CP), s’aprova una moció de 
suport a Pablo Hasél presentada pels grups de l’oposició.

• Amb tres vots a favor (grups municipals Vilobí i República-
ERC, SentVilobí+JuntsxCat i CUP-Vilobí) i cinc vots en 
contra (grup municipal Viure Vilobí-CP), es refusa una moció 
sobre participació i transparència presentada pels grups de 
l’oposició.

• Amb tres vots a favor (grups municipals Vilobí i República-
ERC, SentVilobí+JuntsxCat i CUP-Vilobí) i cinc abstencions 
(grup municipal Viure Vilobí-CP), s’aprova una moció de 
suport a l’amnistia presentada pels grups de l’oposició.

• Per unanimitat, s’aprova una moció conjunta de tots els 
grups municipals amb motiu de la commemoració del Dia 
Internacional de les Dones 2021.

ACORDS DE PLE
10/03/21

S'ESTÀ TREBALLANT PER 
OFERIR UN CASAL D'ESTIU I 
ESTIU JOVE SEGUR I ATRACTIU

Us informem que des de la 
Regidoria de Joventut ja s’està 
treballant en l'organització 
de les activitats per a aquest 
estiu 2021. Tots els esforços es 
focalitzen en el compliment 
de dos objectius principals: 
garantir la salut de totes les 
persones que hi participin i 
oferir una proposta d’activitats 
atractiva malgrat les limita-
cions degudes a la situació de 
pandèmia,  prenent com a 
referència la de l’any passat. 
En breu, podrem informar-vos 
de com es concreten.
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S'APROVA L'AVANTPROJECTE 
DEL TALÚS PER A L'ESCOLA
El passat 23 de març en reunió de Consell Escolar es va aprovar 
l’avantprojecte per a l’adequació del talús de l’escola Llebeig. 

Després de quatre anys sense poder fer ús del talús  pel mal 
estat de les terres, des de l’Ajuntament s’ha fet un avantprojecte 
per a l’adequació d’aquest que recull les premisses de totes les 
parts; un espai transitable i de joc per a l’alumnat, elaborat amb 
elements naturals, que assegura el mur de contenció i de llarga 
durabilitat. En els pressupostos aprovats en ple ja s’ha inclòs una 
partida pressupostària per poder executar el projecte. Les obres 
es duran a terme durant els mesos d’estiu, ja que es necessitarà 
fer ús del pati per treballar i és incompatible amb la presència 
d’alumnes.

JORNADA DE PORTES OBERTES 
A LA LLAR D'INFANTS 
La llar d'infants Els Ocellets de Vilobí obrirà les seves portes 
el proper 24 d'abril de les 10.30 h a les 13 h per rebre les famí-
lies interessades a portar els seus fills i filles al centre edu-
catiu. L'equip docent de la llar d'infants explicarà el projecte 
educatiu, us ensenyarà les instal·lacions i els diferents espais, 
així com estarà a la vostra disposició per resoldre totes les 
consultes. 

Per tal de garantir que la jornada sigui segura, cal que les 
famílies interessades demanin cita prèvia via correu elec-
trònic al a8073259@xtec.cat o bé trucant al 663 338 637. 

QUIN COLOR T'AGRADA MÉS PER LA NOVA SENYALITZACIÓ DE 
CARRERS I MASIES DE VILOBÍ?

Amb la voluntat que els veïns i veïnes puguin escollir el color de 
la nova senyalització de carrers i masies del municipi, s'ha obert 
una consulta ciutadana a la qual hi poden participar totes les 
persones empadronades i que siguin majors de 16 anys. Per a par-
ticipar-hi cal anar a l'ajuntament, i presentant el DNI, es podrà 
emplenar una butlleta marcant l'opció que més agradi. A més, a 
l'entrada de les oficines municipals hi haurà exposades les dues 
alternatives presentades per a facilitar la decisió. El període de 
votacions és fins al 26 d'abril a les 14 h. El resultat, del recompte 
que serà obert al públic, es publicarà als canals de comunicació. 
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#MAGRADAVILOBI
MANTENIMENT DELS CARRERS

La brigada municipal vetlla pel 
manteniment del nostre municipi i 
són moltes les tasques que comporta 
el dia a dia per a l’assoliment 
d’aquest objectiu. Aquest mes de 
març, entre moltes altres accions, 
s’han repintat els senyals del terra 
del carrer de l’escola, procurant que 
els passos de vianants i els stops 
continuïn clarament visibles per 
garantir la seguretat. 

ES REPRENEN LES 
COMPETICIONS A L'EEM

Aquest mes de març els equips 
federats de futbol sala i també de 
vòlei de l’Escola Esportiva de Vilobí 
han reprès les competicions després 
de molts mesos d’aturada a causa de 
la covid-19. Així doncs, molts ànims, 
èxits i aprenentatges en aquesta 
temporada tan estranya com única!

SEGUEIX L'ESCOLA BRESSOL 
ELS OCELLETS A INSTAGRAM! 

Us convidem a tots i totes a formar 
de la nostra escola a través de 
l'Instagram. Us volem fer partícips de 
tot allò que fem! @eb.elsocellets

DESPRÉS DE MOLTS MESOS, VILOBÍ TORNA A GAUDIR D'UNA 
SORTIDA AL TEATRE!

El passat divendres 26 de març pràcticament una trentena de vilobinenques i 
vilobinencs van tornar a anar al teatre, després d’uns mesos de confinament 
municipal i comarcal. Van poder riure i passar-s’ho bé amb l’obra 53 
diumenges, una comèdia molt divertida, irònica, i amb un estira i arronsa 
constant dels protagonistes i amb un gir inesperat al final de l’obra que va fer 
reflexionar a tots els espectadors.

ACTIVA I PASQUA 

La Pasqua també ha arribat a les 
cases dels usuaris i usuàries de 
l’Activa. Us mostrem el resultat dels 
tallers a domicili: 
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L'ESCOLA LLEBEIG ORGANITZA UNA CURSA 
D'ORIENTACIÓ 

El divendres 5 de març els alumnes de la comunitat de 
grans (4t, 5è, 6è) de l’escola Llebeig van fer una cursa 
d’orientació pel poble. Cada equip (format per 2 o 3 
nens) disposava d’un mapa on hi havia marcades les fites 
a trobar (un total de 25) i a partir d’aquest havien de 
decidir quins carrers agafar per tal de trobar-les totes i 
descobrir la lletra que s’amagava en cadascuna d’elles. 

Les curses d’orientació estimulen el poder de 
concentració, la presa ràpida de decisions i la 
imaginació, ja que cal interpretar la informació que 
ofereix el mapa i contrastar-la amb la realitat que veiem 
a l’entorn, per saber on estem i cap on hem d’anar. 
L’orientació és un esport integral i complet en cos i ment. 

Uns dies abans de la cursa els alumnes havien rebut 
formació sobre el funcionament de la cursa per tal de 
tenir clara, abans, tota la informació del mapa (llegenda, 
iconografia, els punts cardinals...). 

Els alumnes van arribar el matí del divendres amb moltes 
ganes de fer l’activitat i cal dir que va ser una jornada 
fantàstica. Tots els equips van trobar les fites amagades i 
van tornar a l’escola molt cansats però molt emocionats i 
amb moltes ganes de repetir l’experiència.

LES FOTOS GUANYADORES DEL CONCURS 
AMB MOTIU DEL 8M

Amb motiu del 8M des de la Regidoria de Cultura es 
va organitzar un concurs de fotografia que tenia per 
objectiu visibilitzar i normalitzar la igualtat entre homes 
i dones. Seguidament us mostrem les fotografies 
guanyadores!

1R PREMI
"Feliç dia 
súper 
dones! Tots 
els dies són 
8 de març" 
Família 
Barranco

2N PREMI
"I a casa 
teva... qui 
cus? 
Maria 
Romero

3R PREMI
"Trepitjant 
fort"
Maria De 
Castro
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GRUPS 
POLÍTICS

IMPROVISACIÓ VS COMPROMÍS

Els grups municipals de Vilobí i República-ERC, Sent Vilobí+JxCAT 
i CUP Vilobí hem decidit aprofitar conjuntament l’espai de què 
disposem en aquesta plana amb l’objectiu de fer entendre a la 
ciutadania i al govern municipal els valors que es desprenen de 
l’exercici de l’oposició en un Ajuntament que vulgui reflectir 
l’autèntica essència de la democràcia. I que per fer prevaldre aquests 
valors només hi ha una via, que és el camí de la transparència i la 
participació per part de qui exerceix el govern.

És lícit i desitjable que l’objectiu dels grups municipals, tant si 
governen com si no ho fan, sigui fer realitat els projectes i propostes 
que portaven al programa electoral, ja que aquest és el deure que 
van adquirir amb els seus electors. Quan un grup municipal està 
a l’oposició, la fiscalització no només és necessària, sinó que és 
obligada. 
Des de l’inici del mandat, aviat farà dos anys, els tres grups de 
l’oposició hem presentat mocions al ple amb propostes (que en 
alguns casos han estat aprovades amb el suport del govern) per 
millorar determinats aspectes del poble: rebaixa de l’IBI per als veïns 
que instal·lin plaques solars, nou tractament de l’arbrat i catalogació 
dels arbres històrics del municipi, creació d’un reglament lingüístic 
per protegir l’ús del català a l’administració pública, etc. Des de 
l’oposició, els tres grups també hem fet (i, en alguns casos, registrat) 
preguntes al govern que són tractades al ple municipal. L’objectiu 
d’aquesta pràctica, recollida en la normativa, és conèixer a fons les 
línies polítiques que l’alcalde i els regidors del govern municipal 
estan aplicant des de les diferents regidories i criticar-les amb esperit 
de millora si ho consideren necessari. Lluny de la voluntat purament 
electoralista que hi veu el govern de Viure Vilobí-PSC, aquestes 
preguntes són una oportunitat perquè la ciutadania entengui què es fa 
des de l’Ajuntament amb el bé públic, i es fan amb esperit totalment 
constructiu i en benefici del poble.

Per què el govern de Vilobí interpreta les preguntes sobre la seva 
gestió com un eina electoralista de l’oposició? Quin problema hi 
veuen a fer públic allò que fan amb els diners de tots? Per què el 
grup Viure Vilobí-PSC troba un problema que els grups de l’oposició 
presentem mocions per debatre-les al ple? No és el ple l’espai de 

VILOBÍ I REPÚBLICA – ERC
SENTVILOBÍ+JuntsXCat
CUP – ALTERNATIVA PER VILOBÍ

debat públic? A on debaten i discuteixen els regidors del govern els 
seus projectes amb la resta de grups? Enlloc!

Des del govern de Vilobí s’ha convidat els grups de l’oposició a 
fer els debats a porta tancada, abans del ple, en diferents ocasions. 
Aquesta és una visió de la política municipal que l’oposició de Vilobí 
no compartim en absolut, perquè la línia de la transparència i la 
participació és un dels denominadors comuns dels tres grups. És per 
això que el passat 10 de març, al ple municipal, Vilobí i República-
ERC, Sent Vilobí+JxCAT i CUP Vilobí vam presentar una moció que 
proposava:
    
1. Constituir una Comissió Informativa Municipal amb representació 
de tots els grups municipals on el govern haurà [...] donar compte de 
la gestió dels projectes i del dia a dia [...].  
2. La periodicitat d’aquesta comissió informativa serà com a mínim 
mensual [...].  
3. La Comissió Informativa Municipal tindrà caràcter oficial i de cada 
reunió s’aixecarà acta [...]. 
4. La competència de la Comissió Informativa Municipal serà 
estrictament informativa i de debat [...]. 
5. Establir la periodicitat dels plens mensual [...]. 
6. Obrir els precs i preguntes dels plens ordinaris als veïns i veïnes de 
Vilobí que hi assisteixin com a públic [...]. 
7. Adquirir la tecnologia necessària perquè tots els plens municipals 
es puguin seguir des de casa via streaming [...]. 

La resposta del govern municipal va ser clara: el grup municipal Viure 
Vilobí-PSC va fer valer la majoria absoluta per rebutjar la proposta 
evitant el debat públic. Una vegada més, el govern va arribar al ple 
demostrant la falta de planificació, les poques ganes de treballar en 
equip amb la resta de grups i la improvisació constant que ja hem 
denunciat des del principi del mandat. 

El vot contrari del govern a la proposta dels tres grups de l’oposició, 
sense presentar esmenes, ni proposta alternativa, ni debat, ni res de 
res del que ells reclamen públicament, només demostra la falta de 
voluntat de l’equip de Francesc Edo per obrir la gestió municipal 
més enllà del seu despatx. És la prova viva de la vella política i les 
maneres de fer d’abans: acords als despatxos i trucadetes en lloc de 
reunions obertes, aixecant acta, reunions planificades, anunciades i 
publicitades. Des de l’oposició, creiem que només obrint les portes de 
l’Ajuntament aconseguirem la implicació de tothom i els consensos 
que Vilobí necessita per fer un canvi real, un canvi cap a la política 
participativa del segle XXI. L’1 d’octubre de 2017 van canviar moltes 
coses. La ciutadania vol saber què fan els polítics, quines decisions 
prenen i per què, i vol participar en la presa de decisions. És l’hora 
d’abandonar vells tics d’una transició mal feta. És hora que els veïns 
i veïnes de Vilobí esdevinguem part orgànica de la gestió municipal i 
això només es pot fer amb la ment oberta i la mà estesa.
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BUSQUES UNA 
ACTIVITAT PER ALS 
PROPERS CAPS DE 
SETMANA? NOU CURS 
DE MARXA NÒRDICA!

PROPOSTES

Una proposta per a tots aquelles 
persones que vulguin aprofitar els 
matins dels dissabtes per gaudir de 
l'arribada del bon temps al mateix 
temps que practiquen esport. 

El curs de marxa nòrdica començarà 
el proper dissabte 8 de maig i 
s'allargarà fins al 19 de juny i estarà 
impartit per la Thaïs Camps i l'Eloi 
Sadurní. El cost de les 7 sessions és de 
18 €. 

Les inscripcions s'han de fer a l'ajun-
tament de Vilobí o bé trucant al 93 897 
89 80 o enviant un correu electrònic a 
vilassl@diba.cat.

TALLER 
D'ALIMENTACIÓ 
SALUDABLE "UN 
ANIVERSARI DIVERTIT 
I SALUDABLE ÉS 
POSSIBLE"
16/04 A LES 17.30 H 
A L'EXTERIOR DE CAL 
BOTER
Les festes i celebracions són moments 
de trobada amb la família i amics i 
totes comparteixen un denominador 
comú: socialitzar al voltant d’una 
taula compartint un bon àpat. En 
general, acostumem a relacionar-se 
amb ingestes excessives i d’aliments 
poc saludables. En aquest taller do-
narem idees i alternatives saludables 
per tal que celebrar l’aniversari sigui 
un moment especial amb menjar 
d’ocasió, saludable i boníssim.

A càrrec de la dietista i nutricionista 
Ester Milà.
Preu de l’activitat: 5 €/persona

En cas de pluja, es farà al Cal Boter.. 
Inscripcions prèvies fins al dia 14 d’abril 
a l’ajuntament per controlar l’aforament 
permès per les mesures amb motiu de la 
covid-19.

XERRADA: EL 
CONTROL D'ESFÍNTERS
30/04 VIA ONLINE
En aquesta xerrada coneixerem els 
aspectes més rellevants de l’acom-
panyament al control d’esfínters 
des del respecte als ritmes particu-
lars i les eines pràctiques que ens 
facilitin donar suport a un procés 
tan important i íntim per als nens 
i nenes. A càrrec de Romina Pérez 
Toldi. 

Activitat online i gratuïta. Inscripcions 
a l’escola bressol (per als pares i mares 
de l’escola bressol) i a l’ajuntament 
(trucant al 93 897 89 80 i demanant 
pel Servei de Dinamització Sociocultu-
ral), per a la resta de persones interes-
sades en aquesta xerrada.

VINE A DONAR SANG! 
29/04 A LA TARDA
L’Associació de Donants de Sang de 
Vilobí del Penedès comunica que el 
proper dia 29 d’abril a la tarda ens 
visitarà de nou una unitat mòbil del 
banc de sang i teixits de Catalunya.
Com en les darreres ocasions el punt 
de donació estarà instal·lat al local 
Jaume Via. Esperem que, com en les 
darreres visites, es pugui assolir una 
elevada xifra de donacions.

ESPECTACLE "UN MÓN 
(I UN MUNT) DE DRACS"
25/04 A LES 12 H A LA 
PLAÇA CHIUSANICO
Dues princeses ben peculiars des-
cobreixen una llibreria màgica que 
amaga molts secrets. Dels seus llibres 
en surten un munt de dracs que les 
posen a prova. Vols saber com els 
vencen? Vols veure com un drac es 
menja els espectadors del teatre com 
si fos sushi? T’agradaria participar 
en un càsting de dracs i cavallers? 
Atreveix-te a conèixer dracs de tota 
mena i d’arreu del món: de la Xina, 
Japó, Grècia, Escandinàvia i, fins i 
tot, els que encara avui dia viuen a 
Catalunya. Atreveix-te a conèixer els 
dracs del món!

Activitat familiar i gratuïta.
En cas de pluja, es farà al local Jaume 
Via. Inscripcions prèvies a l’ajuntament 
per controlar l’aforament permès per les 
mesures amb motiu de la covid-19.
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CONCURS LITERARI 
DE SANT JORDI

1. DESCRIPCIÓ:

Des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament es 
convoca aquest concurs literari amb l'objectiu de 
promoure la creació literària en llengua catalana i 
també de celebrar la festivitat de Sant Jordi. 

2. CATEGORIES:

2.1. Infantil (menors de 12 anys): poden presentar 
un conte o poesia amb il·lustració o sense.
- Es podrà utilitzar qualsevol tècnica per a les 
il·lustracions (llapis de colors, aquarel·la, etc.)
- El text podrà estar escrit a mà o amb ordinador en 
DIN A-4

2.2. Juvenil (de 13 a 17 anys): poden presentar una 
narració o poesia
- Escrit a ordinador
- Extensió màxima: dues pàgines en DIN A-4

2.3. Adult (a partir de 18 anys): el treball presentat 
pot ser una narració o poesia.
-Escrit a ordinador
-Extensió màxima: dues pàgines en DIN A-4

3. PRESENTACIÓ:

- Totes les obres s'hauran de presentar en llengua 
catalana, hauran de ser inèdites i podran ser indi-
viduals o en equip.
- La temàtica serà lliure.
- La forma de presentació pot ser presencial a les 
oficines de l'ajuntament o telemàtica a l'adreça de 
correu electrònic vilassl@diba.cat.
- Si s'envien presencialment, hauran d'anar dintre 
un sobre tancat i a la portada del sobre s'indicarà: 
"Concurs literari Sant Jordi 2021" i el títol de l'obra 
i categoria. A dintre del sobre s'hi inclourà una tar-
geta amb nom, cognoms, edat, adreça i telèfon.
- Si s'envien telemàticament, el concepte serà 
"Concurs Literari Sant Jordi 2021" i especificareu 
en el missatge del correu: Títol de l'obra i catego-
ria, nom i cognoms, edat, adreça i telèfon. Per 
tal de garantir l'anonimat, només la persona que 

gestiona aquesta adreça de correu electrònic pot sa-
ber les autories (actuarà com a sobre tancat). Un cop 
decidit el veredicte per part del jurat es comprovarà 
l'autoria.

4. TERMINI:

- El termini de la presentació serà fins el dilluns 19 
d'abril de 2021

- No s'acceptaran les obres que es presentin fora 
d'aquest termini

5. PREMIS:

- S'establiran un o varis premis per a cada categoria, 
segons el jurat cregui convenient i les obres guanya-
dores tindran uns vals a bescanviar per llibres en les 
diferents llibreries (Abacus, La Cultural o L'Odissea).
- En cas de resultar premiat un treball en equip, el 
premi es repartirà entre tots/es els/les components 
del grup.

6. ACLARIMENTS:

- L'organització del concurs es reserva el dret de 
domini de les obres premiades
- Totes les obres guanyadores seran publicades a la 
web de l'Ajuntament
- No s'acceptaran els treballs que no compleixin els 
requisits recollits a les bases del concurs


