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ACORDS DE PLE
8 DE JULIOL DE 2020
• Amb vuit vots a favor (grups municipals Vilobí i República-
ERC, SentVilobí+JuntsxCat i Viure Vilobí-CP) i una abstenció 
(CUP-Vilobí del Penedès), s’aprova la modificació provisional 
de l’ordenança fiscal número 11.

La senyora Vallès demana que consti en acta que tot i votar a 
favor, troba que un 10 per cent de bonificació no és suficient. La 
senyora Freixedas demana que consti en acta que el seu vot ha 
estat d’abstenció perquè pensa que la mesura és insuficient i 
no acaba complint l’objectiu d’incentivar l’ús de la deixalleria.

Ordenança fiscal número 11

Taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i 
altres residus sòlids urbans

Article 5. Quota tributària

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per 
unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i 
el destí dels immobles.

2. A aquest efecte, s'aplicaran les tarifes següents:
2.1 Tarifes d’aplicació general.

CONCEPTE TARIFA

Per cada habitatge 190 €

Per cada local comercial o industrial 290 €

Per cada bar o establiment d’alimentació 290 €

2.2 Tarifa bonificada per als habitatges en què el subjecte 
passiu acrediti la utilització de la deixalleria en les condicions 
que estableix l’annex d’aquesta ordenança.

CONCEPTE TARIFA

Per cada habitatge 171 €

Nota: s’entén per habitatge als efectes d’aquesta tarifa 
bonificada el que es destina a domicili particular de caràcter 
familiar.

3. Gaudiran d’exempció subjectiva, per a la recollida en 
els habitatges, aquells contribuents que acreditin que els 
ingressos familiars no superen l’import del salari mínim 
interprofessional. 

Per gaudir d’exempció, caldrà adreçar la corresponent 
sol·licitud a l’Ajuntament, en què s’acreditin els ingressos i les 

condicions familiars. Si es concedís l’exempció, els seus efectes 
s’iniciaran en l’exercici en què s’ha sol·licitat. 

Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents 
de forma que resulti improcedent l’exempció, aquells estaran 
obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, als efectes que es 
pugui liquidar la taxa. 

4.   Tindran una bonificació del vint-i-cinc per cent de la quota 
de la taxa les empreses i autònoms signants del Conveni de 
col·laboració per al foment de l’ocupació en el municipi de 
Vilobí del Penedès. En cas d’interrompre la relació laboral 
per causa imputable a l’empresa, abans de la durada mínima 
dels contractes laborals, l’Ajuntament procedirà a liquidar 
el setanta-cinc per cent restant de la quota corresponent a 
l’impost.

ANNEX: Per tal de poder gaudir de la tarifa bonificada 
prevista en l’article 5.2.2, que fomenta l’ús de la deixalleria 
municipal, el subjecte passiu haurà d’omplir un formulari 
que podrà trobar a la mateixa deixalleria, a la pàgina web 
municipal o a les oficines municipals. Aquest formulari 
s’haurà de complimentar i presentar, juntament amb el DNI, a 
l’encarregat/ada de la deixalleria.

En el formulari s’hauran de detallar els residus que s’hi 
porten, i l’encarregat/ada validarà que els residus que es 
declaren es corresponen amb els que es porten a la deixalleria. 
Un cop validat el formulari, es segellarà.

Per poder optar a la bonificació s’hauran de presentar 
10 formularis, degudament complimentats i segellats, a 
les oficines municipals, acompanyant-ho d’una instància 
sol·licitant la bonificació abans del 31 de desembre de l’any en 
curs. Els usos fets durant l’any repercutiran en la bonificació 
de la taxa de l’any següent, i no seran acumulables.

Aquesta bonificació s’aplicarà únicament per als residus 
domèstics generats en els habitatges que es destinen a domicili 
particular de caràcter familiar. Per tal que els 10 formularis 
siguin vàlids, hi ha de constar algun d’aquest residus, i la 
quantitat mínima d’aquests ha de ser la que s’indica en la taula 
següent:

Tipus de residus bonificables i quantitats mínimes:

TIPUS DE RESIDU QUANT. MÍNIMA

Oli de cuina 1 litre
Voluminosos (mobles, matalassos, cadires, 
etc.) 1 m³

Aparells elèctrics i electrònics: grans 
electrodomèstics (rentadores, forns, 
neveres, etc.)

1 unitat
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DESPESES (SUPLEMENTS)

Partida Denominació Import

210.00/165 Manteniment enllumenat públic 3.000,00 €

621.00/342 Condicionament entorn zona esportiva 14.000,00 €

629.00/342 Material esportiu 100,00 €

TOTAL 17.100,00 €

TIPUS DE RESIDU QUANT. MÍNIMA
Aparells elèctrics electrònics: altres (petits 
electrodomèstics, fluorescents, etc.) 4 unitats

Residus verds (restes de jardineria, poda, 
etc.) -

Aparells elèctrics i electrònics: grans 
electrodomèstics (rentadores, forns, 
neveres, etc.)

1 unitat

Bateries de cotxe 1 unitat

Piles 20 unitats
Residus especials (dissolvents, pintures o 
vernissos) 1 litre

Ferro 10 kg

Vidre (gots, plats, vidres, miralls, etc.) 4 unitats

Notes:  1. En cas que les quantitats de residus no arribin a 
aquests mínims no es podrà optar a la bonificació. 2. En cas de 
necessitar un servei de recollida de voluminosos a domicili, 
s’haurà de sol·licitar a l’Ajuntament. Tan aviat com sigui 
possible, la brigada municipal s’encarregarà de recollir-los.

• Amb cinc vots a favor (grup municipal Viure Vilobí-CP), 
tres en contra (grups municipals de Vilobí i República-ERC i 
de CUP-Vilobí del Penedès) i una abstenció (grup municipal 
SentVilobí+JuntsxCat).

La senyora Vallès demana que consti en acta que la seva 
abstenció és deguda al fet reiterat que falta previsió en els 
projectes.

DESPESES (HABILITACIONS)

Partida Denominació Import

221.02/342 Manteniment enllumenat públic 3.000,00 €

622.00/933 Condicionament entorn zona esportiva 14.000,00 €

623.00/165 Material esportiu 100,00 €

780.00/323 Subvenció escola Llebeig per a 
adquisició ordinadors

1.800,00

TOTAL 31.000,00 €

TOTAL DESPESES 48.100,00 €

INRGESSOS (BAIXES O ANUL·LACIONS)

Partida Denominació Import

626.00/491 Ordinadors escola Llebeig 1.800,00 €

TOTAL 1.800,00 €

INGRESSOS (MAJORS INGRESSOS PREVISTOS)

Partida Denominació Import

770.00 Arrendatària Bar-restaurant Jaume Via 5.000,00 €

870.00 Romanent de tresoreria per a 
despeses generals

41.300,00 €

TOTAL 46.300,00 €

TOTAL INGRESSOS 48.100,00 €

• Amb set vots a favor (grups municipals Viure Vilobí-CP, 
SentVilobí+JuntsxCat i CUP-Vilobí del Penedès) i dos en 
contra (grup municipal Vilobí i República-ERC), s’acorda:

Primer. Sol·licitar participar en la convocatòria de 
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè 
abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per 
l’any 2020, d’acord amb les bases reguladores establertes en el 
Decret 69/2008, d’1 d’abril.

Segon. Que la dotació es distribuirà de la manera següent:

Nom i cognoms: Francesc Xavier Edo Vargas
NIF: 35115515N
Càrrec: alcalde 
Data alta Seguretat Social: 01/10/2015
Període: d’1/1/2020 a 31/12/2020 
Dedicació: 75%

• Amb vuit vots a favor (grups municipals Viure Vilobí-CP, 
Vilobí i República-ERC i SentVilobí+JuntsxCat) i un en contra 
(grup municipal CUP-Vilobí del Penedès), s’aprova el Conveni 
amb Diputació de Barcelona per a la prevenció d’incendis 
forestals mitjançant el foment de la gestió forestal estratègica.

• Per unanimitat s’acorda l’adjudicació del contracte de 
l’arrendament de les instal·lacions que afecten la gestió i 
explotació del servei de perruqueria ubicat en el casal de la 
gent gran del Centre cívic Jaume Via a la senyora Ariadna 
Serdà Miguel.

Llegeix les actes senceres al portal de transparència de l'Ajuntament 
de Vilobí.  Hi podràs accedir des de www.vilobi.cat
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FINALMENT ENS QUEDAREM 
SENSE FESTA MAJOR!
L’Equip de Govern va decidir la setmana passada suspendre 
la Festa Major 2020. La incertesa generada per l’evolució 
de la crisi sanitària de les darreres setmanes ha fet prendre 
aquesta decisió en un exercici de responsabilitat i solidaritat 
cap a la població de Vilobí. No ha estat una decisió fàcil ni 
agradable, però la realitat del moment i el sentit comú s’han 
acabat imposant. 

La Festa Major de Vilobí és un gran moviment social, el 
moment de l’any que totes i tots estem esperant per gaudir, 
riure, ballar, celebrar i interactuar amb la resta de veïnes 
i veïns del poble. Les restriccions imposades aquest any 
haguessin fet que no haguéssim tingut la Festa Major que 
ens agrada. 

Ens solidaritzem amb el sector cultural, que pateix les 
pitjors conseqüències de la crisi de la pandèmia, i ens 
comprometem a organitzar actes culturals quan la situació 
ens ho permeti.

Agraïm a totes les entitats vinculades a la Festa Major la seva 
dedicació fins a dia d’avui: pregoner, diables Magnus Vilobí, 
ball de panderetes, ball de pastorets, ball de cercolets, ball de 
gitanes, capgrossos, Joves Vilobí FS, Playback’s, ABS, AV Les 
Guixeres, AV Bellver i grup de caramelles. Donem les gràcies 
a les empreses que col·laboren cada any i ens ajuden a poder 
portar a terme alguns dels actes de la Festa Major i que 
aquest any, malgrat la crisi econòmica actual, han continuat 
donant-nos suport. I agraïm especialment a la Comissió de 
Festes el seu temps, ganes, coratge, força i voluntat dedicada 
tot i sabent la incertesa del moment. 

Desitgem la màxima comprensió i prudència davant la 
situació que ens toca viure i esperem amb moltes ganes l’any 
vinent poder celebrar la Festa Major que tots ens mereixem.

PLA DE CONTINGÈNCIA A 
L'ESCOLA LLEBEIG 
El pla de contingència té dos pilars fonamentals: les mesures 
de seguretat (distància, mascareta, higiene constant...) i la 
traçabilitat (grups estables). Els grups estables es formen 
amb el grup-classe més aquells docents que passen més 
temps amb aquell grup. Ens referim al/a la mestre/a tutor/a 
i ens alguns casos al/a la mestre/a de suport. El grup estable 
no caldrà que porti mascareta dins de l'aula del grup.

Altres trets destacables són: entrades i sortides esglaonades; 
manteniment de les extraescolars, del servei de menjador 
i de l'acollida, però amb un augment de les mesures de 
seguretat i restriccions pel que fa a la circulació de persones 
per l'escola.

El Consell Escolar aprovarà el Pla de Contingència definitiu 
a inicis de setembre i s'enviarà un resum de les mesures 
descrites al pla a les famílies. De moment l'escola us desitja 
MOLT BON ESTIU A TOTS!!!

Direcció de l’escola Llebeig

COM SERÀ LA TORNADA A LA 
LLAR D'INFANTS?
Ja fa dies que treballem perquè la tornada a l’escola sigui el 
més normal possible i els infants puguin gaudir d'un espai 
ple de racons , jocs… on puguin compartir molts moments 
de descoberta amb els companys i companyes i les seves 
educadores. Per això hem elaborat un pla d’organització i 
hem fet diverses modificacions en l’organització de l’escola, 
per tal de poder complir amb la normativa del Departament 
d’Educació. Ens organitzarem en grups estables, cada grup 
tindrà la seva educadora, la seva aula i el seu espai al pati. 
Volem que aquest curs estigui ple d’emocions, descobertes... 
tot i la situació en què vivim! Fins al setembre! 

Direcció de l'escola bressol Els Ocellets 
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ORDINADORS NOUS A 
L'ESCOLA LLEBEIG
L’Ajuntament i l’AMPA de l’escola Llebeig han invertit 
en la compra de 6 ordinadors nous per equipar l’aula 
d’informàtica de l’escola. L’equip directiu va fer la demanda 
en una reunió del Consell Escolar donada l’obsolescència 
dels equips. Anteriorment l’equip directiu ja havia sol·licitat 
al Departament d’Ensenyament de la Generalitat la 
renovació dels equips, sense obtenir resposta.

MILLORA DELS CAMINS 
MUNICIPALS
Amb una subvenció de Diputació de Barcelona de 43.435,51 
euros, s’han dut a terme les obres de millora de diversos 
camins municipals. Els treballs han consistit en el reperfilat 
i estesa i compactació d’una capa de tot-ú en alguns casos 
i l’estesa d’una capa de ferm bituminós en d’altres. Amb 
aquests treballs es facilita la connectivitat entre els diferents 
nuclis de població disseminats i masies. En el cas de l’accés 
als Pèlags, es millora l’accessibilitat al medi natural. Els 
camins on s’han fet actuacions han estat: camí de Cal Roc, 
camí de la Bòbila, camí dels Pèlags, camí de les Tres Puntes, 
camí de Vallformosa i camí de Cal Gort.

AJUTS DESTINATS A LA 
RETIRADA, EN ORIGEN, DE 
RESIDUS DE MATERIALS 
D’AÏLLAMENT I DE LA 
CONSTRUCCIÓ QUE 
CONTINGUIN AMIANT
En el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 
7 de juliol, es publica la Resolució TES/1586/2020, de 22 
de juny, de convocatòria d’ajuts destinats a la retirada en 
origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció 
que continguin amiant (com ara les teulades d’Uralita). La 
finalitat de la subvenció és promoure i fomentar la retirada 
de residus de materials d’aïllament i de la construcció que 
continguin amiant, i procurar que aquesta retirada s’efectuï 
amb les òptimes condicions, amb la finalitat última de 
millora ambiental i de la minimització del risc que aquest 
material comporta per a la salut pública. Se’n poden 
beneficiar els propietaris de béns immobles que continguin 
elements d’amiant procedents de la construcció que 
impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o 
jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 
30 de novembre de 2020. En podeu trobar les bases i la 
convocatòria a la pàgina web municipal: www.vilobi.cat

LA VOSTRA RESPONSABILITAT 
HA PERMÈS CELEBRAR EL CICLE 
DE CONCERTS AL PÈLAG SEC
Durant el mes de juliol ha tingut lloc el Cicle de Concerts a 
la fresca. Han estat tres divendres amb propostes musicals 
ben diferents per adaptar-se als gustos de tothom. Unes 70 
persones han passat cada divendres pel Pèlag per gaudir 
dels concerts. Al ser un espai obert s’ha pogut mantenir 
la distància de seguretat correcta i s’han complert totes 
les recomanacions sanitàries del moment. Volem agrair la 
participació i la responsabilitat de tots els veïns i veïnes, que 
ens han permès una treva en aquests mesos de restriccions i 
seguir donant suport a la cultura. 

DENUNCIEM L'INCIVISME I QUALSEVOL TIPUS DE VIOLÈNCIA 
MASCLISTA
Condemnem fermament els actes vandàlics de la passada nit de Sant Joan, en què es van destrossar equipaments públics 
i mobiliari urbà i es van fer pintades per tot el municipi. La reparació de les destrosses, que ja s’ha realitzat, té un valor de 
més de 3.000 €. Ens entristeix que una celebració esdevingui una oportunitat per a aquells qui troben la diversió a destrossar 
material públic, ja que això ens repercuteix negativament a tots. És responsabilitat de tothom cuidar el nostre municipi. A 
més, volem condemnar la intencionalitat d’aquests desperfectes, prou violència masclista!

NOU SERVEI DE LA DEIXALLERIA
A partir de dissabte 1 d’agost, la deixalleria municipal 
de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès, que gestiona la 
Mancomunitat, disposa de contenidors específics per a la 
recollida de càpsules de cafè de totes les marques, amb 
l’objectiu de reciclar íntegrament els materials que la composen, 
sigui plàstic o alumini, i tractar els residus orgànics de l’interior. 
Es demana a la ciutadania que a partir d’ara no les llenci al 
rebuig, sinó que les acumuli per portar-les a les deixalleries 
fixes o mòbils.  Aquest nou sistema de recollida selectiva és fruit 
de l’acord de col·laboració amb l’empresa Nestlé, que s’ocuparà 
del trasllat de les càpsules fins a les diferents plantes de 
reciclatge on seran tractades per separar i triturar els materials 
que componen l’embolcall, i destinar-ne el contingut, ja sigui 
marro de cafè o infusió, a l’obtenció de compost. 
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GRÀCIES PER AQUEST ESTIU ÚNIC!

Després d’un juliol ple de diversió i emocions, s’han 
acabat el Casal d’Estiu i l’Estiu Jove. Aquest any ha sigut 
un any diferent, en què l’equip de monitors i el tècnic 
de Joventut han hagut de reformular tota l’activitat per 
adaptar-se a la nova realitat i oferir als nostres infants i 
joves un espai sanitàriament segur sense perdre aquesta 
essència que ens caracteritza. Es va començar el passat 
29 de juny i s’han dut a terme durant tot el mes de juliol, 
amb un total de 150 participants d’entre 3 a 16 anys. 
Tot i ser un any una mica estrany per a tothom, l’equip 
de 21 monitors ha aconseguit readaptar les activitats i 
dinàmiques amb èxit, per fer que tots aquests infants 
i joves passin un estiu inoblidable. Com no podia ser 
d’altra manera, no han faltat activitats tan esperades 
per tots com el Ninja Guarrior, els matins de piscina, 
la sortida a Water World, les colònies, la setmana jove 
o la bicicletada.  Volem agrair a tot l’equip implicat en 
el desenvolupament del Casal d’Estiu i l’Estiu Jove el 
seu esforç prioritzant sempre la seguretat dels menors 
i reinventant-se cada vegada que ha sigut necessari. 
També volem donar les gràcies a les famílies que un 
any més han dipositat la confiança en nosaltres tot i 
la incertesa del moment. Sense vosaltres no hagués 
estat possible. I aprofitem també per agrair als infants 
i joves la seva predisposició i ganes de passar-s’ho bé. 
Esperem veure-us a tots l’any vinent. Ara sí, bon estiu!

CAMPUS ESPORTIU DE VÒLEI I DE FUTBOL SALA

Tot i no haver pogut inaugurar pista a causa de la 
situació i la realitat del moment, molta és la gent 
esportista que ha omplert el nou equipament esportiu 
les tardes d’aquest calorós més de juliol. Més de 50 
esportistes d’edats diverses a partir dels 6 anys han 
pogut gaudir dels campus de vòlei i futbol sala. Des de 
l’organització, s’està molt satisfet de l’acollida que ha 
tingut aquesta proposta i s’espera poder continuar amb 
l’activitat de cara al curs vinent.

JULIOL DIFERENT A LA LLAR D'INFANTS!

Hem gaudit d'un 
juliol diferent a 
l'escola bressol, 
amb unes normes 
d’higiene i seguretat 
predeterminades per 
la covid-19. El primer 
que fèiem cada dia 
abans d’entrar a 
l’escola era canviar-
nos les sabates i 
rentar-nos les mans. 
Teníem el pati separat 
en dos, només podíem 
jugar amb el nostre 
grup. Tot i això, hem 
pogut gaudir dels 
jocs d’aigua, dels contes, de les cançons... Ens volem 
acomiadar amb la nostra orla tot desitjar-vos un bon 
estiu a tothom. Escola bressol Els Ocellets

SEGUIM SUPERANT LA XIFRA DE DONACIONS 
DEL BANC DE SANG!

El passat 15 de juliol Vilobí va rebre la visita de una unitat 
mòbil del Banc de Sang i Teixits de Catalunya per recollir 
un cop més les donacions de sang dels vilobinencs. La 
temporada d’estiu és particularment crítica pel que fa a 
les reserves de sang, ja que molts donants habituals fan 
vacances; és per això que era important aconseguir un 
bon nombre de donants en aquesta ocasió. L’Associació 
de Donants de Sang de Vilobí, i en particular la seva 
presidenta, sra. Rosalia Llopart, va encarregar-se de 
la coordinació de l’esdeveniment. En aquesta ocasió, 
el punt de donació no es va instal·lar a Cal Boter com 
altres vegades sinó al saló d’actes del centre cívic 
Jaume Via per tal de garantir les mesures de seguretat 
requerides en les actuals circumstancies sanitàries. La 
sessió va transcórrer sense incidències, i la participació 
va ser de 33 donants, un rècord que mostra l’excel·lent 
consciència solidària al nostre poble, que no s’ha vist 
disminuïda per la por de la pandèmia.

 

...endurà el temps!  

 
CURS 2019-2020 
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VIURE VILOBÍ

BON ESTIU! 

Estimats veïns i veïnes, 

Des de Viure Vilobí volem desitjar-vos unes bones i merescudes vacances. 
Aquest agost no serà aquell agost que tenim tots en l'imaginari col·lectiu, 
la covid-19 continua present i ens deixarà, segurament entre moltes altres 
coses, sense Festa Major. Creiem que era una qüestió de responsabilitat 
anul·lar-la per així evitar riscos de contagi. Esperem poder celebrar-la amb 
normalitat l'any vinent, de ben segur que l'esperarem amb moltes ganes i 
això farà que sigui més especial que mai. 

Ara toca descansar, però ens trobarem de nou al setembre per reprendre 
el que queda d'any amb il·lusió, malgrat la situació. Ens agradaria pensar 
que podrem trobar la manera de tornar a activar allò que ha quedat 
parat i que dóna vida al nostre poble. Parlem de l'Aula de Cultura, les 
excursions, l'esport i l'Escola Esportiva, les activitats per a la gent gran 
amb la incorporació d'una persona que les dinamitzi,  les celebracions, 
l'Espai Jove... Segurament ens tocarà treballar per adaptar-les a les mesures 
i protocols, però ho farem per retornar als nostres veïns allò que és nostre i 
ens pertany com a vilobinencs i vilobinenques. 

No volem acomiadar-nos sense donar les gràcies a totes les persones que 
han treballat de manera més intensa aquests mesos, com el personal de la 
piscina, la brigada municipal, l'equip de professionals del casal d'estiu o la 
comissió de festes. Moltes gràcies a tots i totes! 

Que tingueu unes bones vacances i una bona tornada a la nova normalitat 
del setembre! 

VILOBÍ I REPÚBLICA

PROPOSTES SENSE RESPOSTA

Gràcies a una moció presentada pel nostre grup i negociada i 
consensuada amb la resta de grups municipals, els veïns i veïnes de 
Vilobí usuaris de la deixalleria municipal tindran dret a un descompte 
del 10% en el rebut anual de la taxa d’escombraries. Pensem que és 
una quantitat insuficient, ja que nosaltres demanàvem un 25% de 
descompte, però, malgrat tot, creiem que és un bon punt de partida 
tenint en compte que si no hagués estat per la nostra moció el govern 
municipal no hagués aplicat cap bonificació, com vénen fent des 
que governen. Els usuaris que vulguin acollir-se a aquest descompte 
hauran d’acreditar haver anat almenys 10 cops l’any a la deixalleria, 
on l’empleat que estigui de servei els segellarà un formulari acreditatiu 
que després s’haurà de presentar a l’Ajuntament juntament amb una 
instància demanant la bonificació, que serà efectiva en el rebut de 
l’any següent.Des del grup municipal de ViR-ERC vam presentar la 
moció convençuts que el foment del reciclatge i la separació de residus 
passa necessàriament per la incentivació econòmica, conscients 
que la hisenda municipal té uns límits. Però tenint en compte que 
l’Ajuntament de Vilobí disposa de més de mig milió d’euros de 
superàvit, pensem que el consistori ha de fer un esforç que s’ha de 
veure reflectit en les butxaques de tots els contribuents. Ara bé, per 
al nostre grup, les mesures per fomentar aquestes bones pràctiques 
no s’acaben amb aquesta bonificació per l’ús de la deixalleria; per a 
nosaltres és urgent implantar un nou sistema de recollida de brossa 
porta a porta que permeti incrementar la recollida selectiva i gestionar 
la separació real de residus, reduint al màxim el sistema obsolet dels 
contenidors, que avui són un punt negre de brutícia, sense que el 
govern faci res per evitar-ho. 

CUP ALTERNATIVA PER VILOBÍ

BON ESTIU A TOTS!

Volem començar les vacances amb optimisme, però se’ns fa difícil, ja 
que hi marxem amb un gust agredolç.

Per una banda valorem molt positivament que una moció presentada 
per un grup de l’oposició (ERC) hagi esdevingut una ordenança 
municipal, amb el que això comporta: treballar colze a colze tots els 
grups, estiguem o no d’acord en el resultat final. Treballar conjuntament 
i començar a escoltar-nos és per a nosaltres el principi d’un bon camí.

Per contra, ens hem assabentat que han sorgit problemes per dur a terme 
la Festa  Major i al final no es farà; que no hi ha arquitecte tècnic en 
aquests moments a l’Ajuntament; que l’escola es queda sense els serveis 
del Josep per què es jubila i se’n van assabentar pel butlletí (gràcies per 
la feina feta, Josep, i enhorabona!!); que hi ha hagut problemes amb el 
Casal d’Estiu... De ben segur que ens deixem força qüestions.

Pensem que totes aquestes informacions l’Ajuntament les hauria de 
fer arribar als grups de l’oposició i als veïns, són aspectes del dia a 
dia a Vilobí i seria bo fer sessions informatives o buscar canals de 
comunicació pels quals tothom pogués rebre la informació que cal i 
que li pertoca. 

Com sempre, demanem més transparència, més informació i més 
participació.

Molta salut per a tots!

GRUPS 
POLÍTICS
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Un any molt diferent!

Un cop acabat el Carnaval de Vilobí, la Comissió de Festes ja ens vam posar a pensar i treballar en la Festa Major. 
Era finals de febrer i planificàvem una Festa Major amb normalitat... però al cap de pocs dies ens van confinar. 
Durant el mes de març no vam parlar gaire, la situació era molt nova per a tots, però al mes d’abril ens vam 
adaptar a la nova situació i vam començar a reunir-nos telemàticament. Tot i sabent la incertesa que hi havia, 
érem optimistes i vam continuar treballant per una Festa Major com les de sempre. El primer que vam pensar va 
ser l’eslògan; què millor aquest any, després de tres mesos confinats, que animar la gent a sortir al carrer per Festa 
Major? Doncs ja el tenim: Sortim de casa!!! Amb l’eslògan triat, començàvem a planificar els actes: grup de versions 
per a divendres, nit de rock per a dissabte, la Selvatana per a dilluns, gala de Playback’s, repetim havaneres, que va 
ser un èxit; partit de futbol sala, parlem amb els joves?… i andròmines, què fem?... També s’havia de triar l’obsequi 
d’aquest any. Mai ens hi posem d’acord: que sigui útil, que no sigui un “pongo”, que no sigui repetit..., en fi, quasi ja 
el teníem. Després ens tocava pensar en el pregoner, una tria sempre difícil, però al final va sortir. No us ho direm… 
ens el guardem per a l’any vinent!!! I així anaven passant els dies i s’acabava l’estat d’alarma i el confinament. Va 
començar la nova normalitat i fem la primera reunió presencial. En aquella reunió des de l’equip de govern se’ns 
va transmetre la necessitat de programar una Festa Major adaptada a la nova normalitat, de petit format per evitar 
aglomeracions, actes amb públic assegut respectant la distància de seguretat, impossibilitat de fer balls i complint 
en tot moment la normativa sanitària. Això ens va fer capgirar molts dels actes programats, però ens vam adaptar 
i els vam adaptar; en lloc de fer cercavila fem exhibició de balls a l’escenari amb públic assegut; en lloc de fer 
sopar popular a la plaça de la Vila fem sopar als carrers del poble en grups petits; en lloc de fer ball amb grup de 
versions fem concert de pop català... i així vam tornar a programar la Festa Major, adaptant alguns actes i sacrificant-
ne d’altres que era impossible portar a terme. No era la Festa Major que volíem ni que tots esperem, però érem 
conscients que la situació del moment ens obligava a fer-ho així. A mesura que avançava el mes de juliol, i vèiem 
l’evolució i tendència de la covid-19, la incertesa era més present a cada reunió de la Comissió de Festes, fins que 
l’equip de govern ens va comunicar la decisió de suspendre la Festa Major. Entenem i respectem la decisió, presa des 
de la responsabilitat i prudència. Esperem i desitgem poder organitzar una gran Festa Major l’any vinent, la Festa 
Major que tots ens mereixem. Nosaltres continuarem treballant amb les mateixes ganes de sempre perquè així ho 
sentim!!!

VISCA LA FESTA MAJOR!!! VISCA VILOBÍ!!!

LA COMISSIÓ DE FESTES

ARIADNA SERDÀ La nova perruquera de Vilobí

Aquest mes d’agost es reprendrà el servei de perruqueria, ubicat al Casal de la Gent 
Gran del Centre Cívic. Després de resoldre la convocatòria oficial per gestionar aquest 
servei, la candidatura ha estat guanyada per l’Ariada Serdà. Té 26 anys i viu a la 
Granada, tot i que és filla de Guardiola. És jove però té molta experiència laboral, ja 
que ha treballat en diferents perruqueries de Vilafranca. La seva necessitat de canviar 
d’aires i créixer professionalment la va portar a presentar-se a la convocatòria i a gestar 
MyTempo Estilistes (nom de la nova perruqueria de Vilobí). Després de resoldre’s, 
afronta aquest repte amb molta il·lusió, però també amb “un cert nerviosisme”, afirma. 

La seva intenció és fer un canvi important respecte com estava plantejat aquest servei, 
ja que no només s’adreçarà a les persones grans sinó que també vol obrir-la al públic 
general, amb una perruqueria actual i moderna. En aquest sentit, ha renovat l’estètica 

de l’espai fent-lo més fresc i jove. El llistat de serveis que oferirà és ampli, des d’una coloració convencional a 
metxes balayage, babylight…; talls d’home, de dona i de nens. La gent gran seguirà gaudint d’una tarifa de preus 
especial. L'obertura del servei està prevista pel 4 d'agost i els horaris de MyTempo Estilistes seran:  dimarts i 
dimecres a hores convingudes // dijous de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 19.00 h // divendres de 9.00 a 19.00 h  
// dissabtes de 8.00 h a 13.00 h // Caldrà demanar cita prèvia i més ara a l’inici, per complir amb totes les 
mesures de seguretat que requereix la prevenció de la covid-19. 

L’Ariadna anima tothom a provar els seus serveis de perruqueria i a deixar de veure-la com la “perruqueria dels 
avis”. Ara tindrem una perruqueria per a tots i totes, sense limitacions d’edat i d’estils! ;) 


