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PLE DEL DIA 18 DE SETEMBRE

Amb set vots a favor (grups municipals Vilobí i 
República-ERC i Viure Vilobí-CP) i dues abstencions 
(grups municipals SentVilobí+JuntsxCat i CUP-Vilobí 
del Penedès), s’aprova la modificació de l’Ordenança 
fiscal número 2, reguladora de l’impost sobre vehicles 
de tracció mecànica. S’introdueixen dos apartats en 
l’article 5, de beneficis fiscals:

1. Gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 de la quota 
de l’impost els vehicles elèctrics.

2. Gaudiran d’una bonificació del 25 per 100 de la quota 
de l’impost els vehicles bimodals (elèctric i gasolina) 
i els que utilitzin com a combustible gas natural 
comprimit, altres gasos liquats o biogàs, validats per 
l’Institut Català d’Energia.

La concessió dels beneficis fiscals previstos en aquest 
article té caràcter de pregat.

Amb cinc vots a favor (grup municipal Viure Vilobí-
CP), tres en contra (grups municipals CUP-Vilobí del 
Penedès i Vilobí i República-ERC) i una abstenció 
(grup municipal SentVilobí+JuntsxCat), s’aprova la 
modificació de crèdits número 3 dins el pressupost 
municipal de 2019, per un import de 148.309,00 euros.

1) Per unanimitat, s’aprova una moció en defensa de la 
pagesia i per un preu digne del raïm i del vi.

2) Amb dos vots a favor (grups municipals CUP-Vilobí 
del Penedès i SentVilobí+JuntsxCat), tres vots en 
contra (Vilobí i República-ERC i el senyor alcalde) i 
quatre abstencions (grup municipal Viure Vilobí-CP), 
es rebutja la moció presentada pel grup municipal 
CUP-Vilobí del Penedès en rebuig a la Llei Aragonès, o 
projecte de llei de contractes de serveis a les persones. 

3) Amb dos vots a favor (grups municipals CUP-Vilobí 
del Penedès i Vilobí i República-ERC), cinc en contra 
(grup municipal Viure Vilobí-CP) i una abstenció (grup 
municipal SentVilobí+JuntsxCat), es rebutja la moció 
presentada pel grup municipal Vilobí- República-ERC 
per a la retirada del Pla director urbanístic Cal Vies-
Sant Marçal.

#ACORDS 
DE PLE DES-

TA-
CAT!
01: ES REDUEIXEN ELS 
IMPOSTOS PER ALS VEHICLES 
ELÈCTRICS I BIMODALS

El dia 18 de setembre el Ple de l’Ajuntament va aprovar la 
modificació de l’ordenança que regula l’impost sobre els vehicles, 
que permetrà gaudir d’una bonificació del 50 al 100% de la quota 
a les persones que disposin d’un vehicle elèctric i d’un 25 al 50% 
en cas de ser bimodals. L’Ajuntament també estudiarà habilitar 
punts de càrrega per a aquest tipus de vehicles de cara al futur, 
quan la demanda ho requereixi. D’aquesta manera l’Ajuntament 
de Vilobí fa una aposta per incentivar un transport més 
respectuós amb el medi ambient, amb vehicles que no generin 
emissions. Convé recordar també que la brigada ja disposa d’un 
vehicle elèctric. 
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02: 97 PERSONES INSCRITES A 
L'AULA DE CULTURA
Ja han començat totes les activitats de l’Aula de Cultura, amb un total 
de 97 persones inscrites. Entre totes les propostes les que més èxit tenen 
són pilates (34) i zumba i ioga (20). Cal destacar que les classes d’italià, 
novetat d’enguany, també s’han pogut tirar endavant (14) i mantenir la de 
manualitats (9). 

En cas que us vulgueu inscriure en alguna de les activitats, cal posar-se en 
contacte amb l’Ajuntament per consultar-ne les places disponibles (ioga i 
pilates tenen llista d’espera).

04: UNA TRENTENA 
D'INFANTS COMENCEN LA 
TEMPORADA DE L’ESCOLA 
ESPORTIVA MUNICIPAL 
Aquest mes d’octubre arrenca un nou curs a l’Escola 
Esportiva Municipals. En total, s’hi han inscrit una trentena 
d’infants, per permeten formar un equip de minivòlei, de 
vòlei infantil i cadet i de futbol sala benjamí, així com també 
un grup de multi esports. 

Aquests equips participaran a la lliga escolar organitzada pel 
Consell Esportiu de l’Alt Penedès i els seus membres tindran 
la oportunitat d’adquirir valors com companyonia, solidaritat 
i treball en equip al llarg de tota la temporada. 

03: RENOVACIÓ DE LA 
XARXA D’ABASTAMENT 
D’AIGUA DEL CAMÍ DE LES 
SERPS
L’anomenat camí de les Serps va des d’on acaba el carrer 
de les Guixeres fins al camí de Sant Martí Sarroca a les 
Guixeres, a l’alçada de Cal Nassos. Sota aquest camí hi 
discorre una canonada d’aigua molt antiga que cal renovar. 
S’aprofitarà per soterrar la línia aèria de telefonia que 
segueix el mateix traçat. La reposició de la canonada 
ajudarà a incrementar l’eficàcia i l’eficiència del servei. A 
més de canviar el material del tub, s’augmentarà el nombre 
d’elements de seccionament, que facilitarà les actuacions en 
cas de qualsevol incidència. 

Una vegada col·locat el nou tub i soterrada la línia telefònica, 
s’asfaltarà el camí per deixar-lo en bones condicions d’ús.

05: S’ESCOLTA LA DEMANDA 
DEL CLUB TWIRLING VILOBÍ DE 
FER EL COBRIMENT DE LA PISTA 
MÉS ALT
Representants del Club Twirling Vilobí es van reunir amb 
l'alcalde Francesc Edo per fer-li arribar la demanda de fer 
la coberta de la pista poliesportiva amb una alçada de 9 
metres, al·legant que això permetria d'una banda millorar 
les condicions dels entrenaments i també acollir campionats. 
Després de valorar la proposta tècnicament, amb els canvis 
estructurals i econòmics que aquesta comporta, s'ha decidit 
tirar-la endavant. El cost d'aquesta modificació serà de 
33.405,68 €. Després d'aquesta modificació, les obres de 
cobriment de la pista poliesportiva, es tornen a posar en 
marxa, esperant satisfer les necessitats de tots els veïns i 
veïnes. 
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DIARI VISUAL
#MAGRADAVILOBI

04

01 Del 5 al 8 de setembre un grup de 35 persones d’edats 
diverses va participar a la visita que un cop cada dos anys 
es fa al poble italià de Chiusanico, agermanat amb Vilobí. 
El programa comprèn temps i àpats per compartir amb les 
famílies així com també la visita de diferents llocs de la zona, 
com Cervo i Mondovì. El proper encontre amb els amics 
italians serà a Vilobí de cara al bon temps. Des de la Regidoria 
de Cultura es vol fer un agraïment a totes les persones que 
ens hi van acompanyar i a la Comissió d’Agermanament per 
fer-ho possible.

02 Com bé tots sabeu, per la passada festa major vam  
disputar el partit amistós amb l'equip de futbol sala de Vilobí 
d’Onyar. El passat 7 de setembre vam ser nosaltres els que 
ens vam desplaçar fins a Vilobí d'Onyar per disputar el seu 
partit de festa major; vam organitzar un bus que va permetre 
que una vintena d'aficionats poguessin vindre i acompanyar-
nos en aquest partit tan festiu. Els dos partits es van acabar 
amb un sopar de germanor en què vam poder intercanviar 
vivències i sensacions per a la temporada que començarà en 
breus. Aquests partits formen part del programa d'intercanvis 

entre tots dos Vilobí. En representació de l'Ajuntament hi va 
assistir el regidor d'Esports, al qual volem agrair el suport 
rebut.
Joves de Vilobí

03 El dia 10 de setembre a les 21 h va tenir lloc al Centre 
Cívic una botifarrada popular amb motiu de la Diada de 
Catalunya. L’esdeveniment va comptar amb la tradicional 
cantada dels Segadors, estesa de la Senyera, sardanes i 
rom cremat, així com el parlament institucional per part 
de l’alcalde, Francesc Edo. Tot i el mal temps, a l’acte hi 
van assistir unes 200 persones.

04 El diumenge 29 de setembre l’Associació de Veïns 
de les Guixeres va organitzar una bicicletada popular. 
Una vuitantena de persones de totes les edats, amb 
un recorregut d’uns 12 km i aproximadament una 
hora i mitja, hi va participar. Amb aquest acte, l’entitat 
s’acomiada fins a la propera festa del barri, que tindrà 
lloc el mes de juny de l’any vinent.

0301

02
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05 L'adaptació, el moment de teixir vincles. Vincles entre 
família i escola, entre educadora i infant. De mica en mica 
tots ens anirem coneixent, ens relacionarem, aprendrem 
els uns dels altres, jugarem, cantarem, ballarem… Bon 
inici de curs, famílies!
Llar d'infants

06 El diumenge 22 de setembre va tenir lloc a Vilobí una 
reunió de tècnics de la Federació Esportiva Catalana de 
Twirling, de la qual el Club Twirling Vilobí forma part. Contents 
d'acollir-los!

07 El passat 21 de setembre els Avis de Vilobí i amics de 
l'entorn varen fer una sortida a Deltebre per fer una passejada 
amb vaixell per l'Ebre, i van poder veure el riu des dels ponts 
que el travessen fins la mateixa boca on conflueix amb el 
Mediterrani. Un viatge molt animat i distret en el qual abans 
de dinar vam ballar balls de saló, sardanes i fins i tot sevillanes. 
Una espectacular mariscada i paella marinera a dalt del vaixell. 
A la tarda vam tornar a la desembocadura i vam iniciar el 
viatge de retorn a casa.  

05

06

07
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GRUPS POLÍTICS
SENT VILOBÍ -
JUNTSXCAT

En aquestes eleccions municipals el 
partit SentVilobí va fer una coalició 
amb JxCat per unir forces per la situació 
excepcional que viu el país. Aquesta 
coalició ens permet fer una política 
municipal lliure de qualsevol sigla. 

Per al poble i per al país és el lema 
que volem portar a la pràctica aquests 
4 anys. Us agraïm la confiança però 
tot i així, volem que se sumi més 

gent a participar en aquest projecte. 
SentVilobí+JxCat continuem fent 
política municipal dia a dia, fent i 
reclamant la transparència en la gestió 
municipal. 

És per això que, després de la nostra 
insistència de més de 8 anys demanant 
més transparència en l’elecció del jutge 
de pau, SentVilobí+JxCat ha aconseguit 
que es passés un paper per les cases per 
qui es volgués presentar, i es pogués 
decidir qui havia de ser a través de la 
creació d’una mesa de valoració. 
També, recentment en la Comissió 
Especial de Comptes SentVilobí+JxCat 
ens vàrem abstenir perquè demanem que 

els pressupostos siguin més participatius i 
per coherència no els podíem aprovar. Tot i 
així van quedar aprovats al no presentar-se 
els altres grups de l’oposició. 

Què volem dir amb això dels pressupostos 
més participatius? Doncs que s’inverteixin 
els diners en activitats i obres que siguin 
més urgents o més demanades per al poble. 
És a dir, amb la participació del poble. 

Per millorar el dia a dia de Vilobí, 
qualsevol veïna o veí que tingui alguna 
queixa, millora o proposta per al poble us 
podeu dirigir a qualsevol de nosaltres o 
enviar un correu a:
sentvilobi@gmail.com.

Al nostre poble hi ha moltes masies i totes 
elles tenen un nom, el qual, en general, prové 
de fa molts anys i s’ha mantingut de generació 
en generació. Des de la Regidoria de Cultura 
de Vilobí, ens agradaria molt poder recopilar 
l’origen i el perquè dels noms de les masies amb 
l’objectiu de compartir-ho amb tots els veïns 
mitjançant la publicació en el butlletí municipal. 
És per això que fem una crida a tots els veïns i 
veïnes que visquin en una masia i/o en una casa 
amb un nom i els agradaria donar a conèixer la 
descripció del motiu, que es posin en contacte 
amb nosaltres a través de: 
vilobielteupoble@gmail.com. 

D'ON VENEN ELS NOMS DE LES 
MASIES DE VILOBÍ?

RECICLEM BÉ. 
SABIES QUE...?

Al contenidor verd no s’hi llencen tots els vidres. 
Només hi van els envasos. 

Un envàs és tot aquell material que serveix 
contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar 
mercaderies. El contenidor verd està dedicat 
als envasos de vidre i el vidre que no és envàs 
s'ha de portar als punts verds o deixalleries, que 
habitualment tenen contenidors específics per al 
vidre que no és envàs. 

Que no es puguin llençar al contenidor verd no vol 
dir que no es recuperin, sinó que es fa per una altra 
via.
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ALBA ESTEVE. 

PERSO
N

ES.

MÒNICA SOLER
Directora de la 
llar d'infants Els Ocellets
La Mònica és mestra i psicopedagoga de formació i 
especialitzada en atenció precoç i família. El 1997, just 
havent acabat la carrera, va començar a exercir. 

La seva primera experiència va ser a la llar d'Avinyonet, 
i al cap de molt poc temps, el 2004, va arribar a Vilobí, 
on ha treballat colze a colze amb la resta de l'equip fins 
avui i s'ha sentit molt ben acollida.  

Amb la jubilació de la Joana, i després de concursar per 
aconseguir la plaça, la Mònica assumeix la direcció de 
la llar d'infants Els Ocellets. El seu objectiu és seguir 
acompanyant els infants durant els seus primers anys 
de vida; acollir, donar suport i atendre de la millor 
manera possible a les famílies i vetllar pel projecte 
educatiu amb el qual creu. 

La Mònica vol una llar oberta a tothom i un equip ben 
format però sobretot amb vocació i motivació per fer 
grans coses i capaç de fer feliç els més petits. 

Des de l'Ajuntament, desitgem el millor a la Mònica en 
aquest repte. 

AIXÍ SERÀ EL NOU PARC 
DE LA PLAÇA COOPERATIVA, 
UNA PROPOSTA ESCOLLIDA 
PELS ALUMNES DE L'ESCOLA 
LLEBEIG

A finals del curs passat, des de la Regidoria 
de Serveis i Urbanisme, es va demanar la 
col·laboració de l'Escola Llebeig en relació 
amb la renovació dels jocs infantils dels 
parcs municipals. Tots els alumnes van poder 
escollir entre tres propostes diferents per 
a Chiusanico i la Cooperativa. Aquest és el 
model escollit per al parc de Bellver, que 
tindrà un cost de 12.302 € i que es renovarà 
properament. 
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PROPOSTES
14/10. TALLER I CURS DE MARXA 
NÒRDICA
El proper 14 d'octubre es farà un taller d'aprenentatge: 
Tècnica de la marxa nòrdica-Intercanvis" és un taller 
que va adreçat a totes aquelles persones que participen 
al cicle de caminades de Marxa Nòrdica, antigament a 
Cent cap als 100. Tindrà una durada de 3 hores, de 10.00 
a 13.00 h i és gratuïta. El 19 d'octubre iniciarà un curs de 
marxa nòrdica de 6 sessions amb la Thaïs Camps del 
Centre Elna. El preu és de 12 € pels veïns de Vilobí i 20 
€ per als que no ho són. Les inscripcions s'han de fer a 
l'ajuntament. 

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 

BALLS DE SALÓ 
AMB L'ABS!
Dia 6 d'octubre a les 19.30 h
ALMAS GEMELAS

Dia 13 d'octubre a les 19.30 h
ORGUE DE GATS

Dia 20 d'octubre a les 19.30 h
DELAY'S

Dia 27 d'octubre a les 19.30 h
BANDA SONORA

16/10. TALLER DE DEA
El proper dimecres 16 d’octubre es realitzarà un taller 
d’autoprotecció, suport vital bàsic i DEA a Vilobí. Serà 
a les 17 h a Cal Boter i participant-hi aprendràs a saber 
actuar davant d’una situació d’emergència. Es tracta d’un 
taller gratuït però cal inscriure-s’hi abans del 14 d’octubre 
a les oficines municipals (les places són limitades). 

16/10. INICI DE LA FORMACIÓ PER 
A CUIDADORS I CUIDADORES NO 
PROFESSIONALS DE PERSONES 
GRANS
Es tracta d'un curs gratuït de 25 h. Serà els dies 21, 23, 28 i 
30 d'octubre i el 4, 6, 11, 13, 18 i 20 de novembre a Cal Boter. 
Les places són limitades i les inscripcions s'han de fer a 
l'ajuntament. 

26/10. INICI DEL CURS DE 
CREIXEMENT PERSONAL
Un espai on s'aprendrà a compartir i evolucionar 
aconseguint moure'ns a nosaltres mateixos i millorar el 
nostre benestar emocional. Dies 26/10, 23/11, 21/12 de 2019 
i 25/01, 22/02, 21/03, 18/04 i 23/05 de 2020. El preu és de 95 € 
per als residents a Vilobí i 125 € per a la resta. 

30/10. TALLER DE DOLÇOS AMB 
ÀSTRID BARQUÉ
Amb motiu de la castanyada s'ha organitzat un nou taller 
d'alimentació saludable amb l'Àstrid Barqué. Serà el 30 
d'octubre a les 17.30 h. El preu per participar-hi és de 5 € i 
està adreçat al públic infantil i familiar. 

SIGUES VOLUNTARI DE LA 
MITJA JOVE!
El proper 17 de novembre es celebrarà la mitja marató 
d'Espirall-Vilafranca i enguany no només passarà per 
Vilobí sinó que el nostre municipi serà l’arribada de 
la “Mitja Jove”, una cursa d’una distància de 10 km 
especialment adreçada a joves d’entre 12 i 22 anys. 

Per tal que l’organització del punt d’arribada sigui un 
èxit com ho és, per exemple, el Duatló de Muntanya dels 
Pèlags, caldrà la col·laboració i implicació de veïns i veïnes 
del poble, que ja han demostrat en més d’una ocasió com 
de necessaris són. És per això que des de la Regidoria 
d’Esport es fa una crida a totes aquelles persones que 
vulguin ser voluntàries d’aquest esdeveniment. 

Per sumar-te a la iniciativa cal enviar un correu electrònic 
a muelars@diba.cat o enviar un missatge de WhatsApp al 
664 746 319. Moltes gràcies! 

06/11. XEVI VERDAGUER 
VISITARÀ VILOBÍ PER PARLAR-
NOS DE "LA INFLUÈNCIA 
DE L'INTESTÍ EN LA SALUT 
EMOCIONAL"
El proper 6 de novembre, el reconegut 
Xevi Verdaguer visitarà Vilobí per parlar-nos de 
"La influència de l’intestí en la salut emocional". La 
visió holística d’en Xevi sobre la salut l’ha convertit 
en un professional de primer nivell. Serà a les  
19.00 h al Centre Cívic Jaume Via. 


