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DIARI VISUAL
#MAGRADAVILOBI

01 En el marc del Dia Internacional de les Dones, la Regi-
doria d’Igualtat de Vilobí del Penedès va organitzar di-
versos actes, el primer dels quals, una xerrada-exposició 
sobre els safareigs i les feines de rentar la roba, titulada 
Memòries líquides. Veus des dels safareigs. La xerrada és 
un homenatge i un record a les tasques moltes vegades 
invisibles i gens valorades de les dones en el manteniment 
de la salut i el benestar de les famílies en èpoques dures 
i sense comoditats. L’activitat la va dirigir Rosa Vendrell, 
periodista i escriptora penedesenca, i ens va proposar un 
viatge a través dels safareigs per parlar de les rutines de 
la feina, els productes, les cançons, així com temes més 
transcendents com els tabús menstruals o els embarassos. 
El dissabte 16 de març van continuar els actes del Dia de 
la Dona amb la representació de  l’obra de teatre Morti-
cràcia, una obra d’embolics, malentesos, mitologia i mis-
teri a càrrec del grup de Les Escoles de Gelida. En acabar, 
es va fer, com cada any, el sopar de la dona al restaurant 
Jaume Via. En acabar, la regidora Mireia Domènech va lle-
gir un fragment del llibre Un cel de plom, de Carme Martí, 
en què ens relata els records de la vida de Neus Català, 
la darrera supervivent catalana del camp d’extermini de 
dones de Ravensbrük. 

02 Ja s’ha iniciat el cicle de xerrades adreçades a joves. 
La primera, sobre “Els canvis en l’adolescència”, però, 
era pensada per a tots els pares i mares de fills adoles-
cents. Es va fer el passat 18 de març i la participació va 
ser alta i la valoració en acabar, positiva. La segona, sobre 
“Pantalles i xarxes socials”, malauradament es va haver 
d’ajornar a causa d’un problema personal de la ponent.

03 Els teus armaris sempre estan desorganitzats? Et plan-
tes cada vegada al matí sense sa-ber què t’has de posar? 
Trigues més d’un minut a trobar el que busques? Totes 
aquestes preguntes i moltes més ens les va solucionar An-
nabel Ricarte, creadora i transformadora d’espais, en el 
taller Ordena’t que ens va presentar a Vilobí del Penedès 
el passat divendres 15 de març. Va ser un taller teòric i 
pràctic de tres hores de durada molt interessant en què 
el lema principal era que garantir una bona organització 
redueix l’estrès i l’objectiu principal del qual, que les per-
sones assistents tinguessin les eines necessàries per po-
sar ordre en els diversos espais de casa seva. Al taller hi 
van assistir un total de 13 persones i va comptar amb la 
col·laboració de Nuk Dekor i de Quiti Quilma. 
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04 El 20 de març al vespre, representants dels Mossos 
d’Esquadra van visitar Vilobí per fer una xerrada informa-
tiva sobre la seguretat als domicilis. L’acte va tenir molt 
bona acollida entre els veïns de Vilobí, que van omplir la 
Sala de Plens de l’Ajuntament fent palès que aquest és un 
tema que genera preocupació. 

05 L’última passejada del programa “A cent cap als 100” 
ha estat a Sant Joan de Vilatorrada. Un total de 25 vilo-
binencs es van desplaçar fins a aquesta localitat. En ar-
ribar a Sant Joan es va esmorzar a la Sala de Cultura Cal 
Gallifa i cap a les deu del matí es va iniciar la passejada, 
en què després de passar la zona urbana es va agafar el 
camí direcció la muntanya de Collbaix. Es va continuar el 
camí fins arribar a la finca de Sant Joan i a la casa pairal de 
Mas Vilatorrada, les quals, les dues, donen nom a aquesta 
població. Tots els caminaires van gaudir d’un dia especta-
cular passejant entre els bonics paisatges del Bages. Els 
participants destaquen el bon ambient entre tots i el gran 
acolliment per part dels veïns santjoanencs.

06 Des de finals del mes de març s’ha afegit un jove es-
tudiant d’auxiliar de pintura de l’Institut Alt Penedès a la 
brigada municipal en el marc d’un conveni de pràctiques 
amb aquest centre educatiu. L’estudiant acabarà les pràc-
tiques el proper 14 de juny i el seu horari serà de 8 a 
14 h, els dimecres, dijous i divendres. La formació profes-
sional que combina estudis i pràctiques professionals és 
una bona eina per inserir els joves en el món laboral. A 
Vilobí, ja s’han tingut diferents experiències i han estat 
molt positives. Actualment, també hi ha una noia en règim 
de becària a la llar d’infants. En aquest cas, a través de la 
formació dual que s’ofereix des de l’Institut Intercomarcal 
de Sant Sadurní d’Anoia. 

07  El passat 16 de març, els Avis de Vilobí i amics de la 
comarca varen visitar el Montsià. El primer destí del viatge 
va ser a Rasquera, on anàrem a la fàbrica de pastissets 
d'un conegut de Vilobí, ja que el seu propietari va venir 
durant uns anys a collir raïms al nostre poble. Empren-
guérem camí cap a Tortosa, on es va disposar de temps 
lliure. El grup es va dividir i mentre uns anaven a visitar 
la catedral, altres passejaren per l’excepcional mercat i 
gaudiren d'una festa popular amb uns ballets de movi-
ments de banderes, un grup de gaiters gallecs, una gran 
demostració de ballet modern per part d’una tortosina 
campiona mundial i altres distraccions que ens satisferen. 
A l'hora de anar a dinar ens vàrem dirigir a Sant Carles de 
la Ràpita, on a Cal Ramon Marinés ens serviren un copiós 
dinar a base de peix que va ser ben rebut per tots no-
saltres. Una estona de sobretaula i retorn cap a Vilobí, 
repartint el personal i esperant tornar a trobar-nos en la 
propera sortida del mes d'abril. 
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... El coneixem tots. A Vilobí, l’hem vist fer gairebé de tot i 

l’hem sentit volent provar encara més coses. El Marc és el 
típic “cul inquiet” amb el percentatge d’actitud necessària 
per moure’s de veritat. Hi ha qui pot pensar que haver 
provat tantes coses amb només 25 anys és de ser poc seriós 
amb la vida, però jo, després d’escoltar com s’explica, 
penso que és tot el contrari. Hi ha res més responsable 
que triar i remenar fins a trobar allò que ens agrada i ens 
omple prou per dedicar-hi el temps? Hi ha res que podem 
fer millor que allò que realment tenim ganes de fer? 

El Marc ha passat per l’esport i el lleure, buscant el lloc on 
es trobava més còmode entre les opcions més estables i 
que més tranquil·litzaven el seu entorn més proper. Això 
sí, sempre amb l’ull posat a la música, matèria de la qual és 
totalment autodidacta. Tots recordem les seves actuacions 
als Playback’s, entregant-se més que el cantant mateix que 
imitava i posant-se a la butxaca any rere any el públic que 
l’ha vist créixer. El noi tenia fusta i possiblement només 
hi confiava ell mateix. Així que tot sol, i com a hobbie, va 
buscar-se lloc entre aquest sector. El Marc ha tingut tres 
grups de música i com a mínim una vegada cadascun han 
sonat a Vilobí. Ell recorda que algun va ser un autèntic 
desastre, però aquí, entre veïns i amics tots, vam pensar: 
“caram”. Mentrestant, s’ha posat en contacte amb el Pemi 
dels Lax’n Busto i ha aconseguit no només fer-lo venir 
a gravar un tema als pèlags, sinó convertir-lo en el seu 
mentor. Com us quedeu? (El que comentava de l’actitud.) 
En aquest moment, i amb el seu primer disc en solitari 
Arrels per a l’Associació Llambrusca, va guanyar-se la 
credibilitat de la seva passió de cara a la família, a qui va 
aconseguir emocionar profundament en crear aquest 
disc, acompanyat de la llavors doctora de Vilobí, Àngels 
Cererols, coincidint amb el diagnòstic d’alzèimer del seu 
avi. Però la cosa no acabava aquí. Resulta que un company 
de classe (de Llebeig) i amic íntim, el Roger Vila, que ja 
estava fent carrera en el sector musical, el va proposar 
de cantant per a un grup sigetà, K-liu. Allà la cosa va 
començar a posar-se seriosa, quan després d’un súper 

bolo durant les festes de Sitges, dues grans discogràfiques 
del país s’hi van interessar. És fort passar d’emportar-se 
la guitarra com a hobbie a tot arreu on anava, a decidir 
qui els podia representar millor, no? Van signar contracte 
amb DiscMedi, com ho va fer Dagoll Dagom en el seu dia 
i fins avui. I llavors, va començar una experiència brutal 
després de ser nominats als Premis Enderrock com a 
grup revelació per votació popular. Com t’ho expliques?, 
es pregunta el Marc. I com ho expliques a la família i 
als teus que han confiat en tu amb un “sí, però…”, em 
pregunto jo? Amb els peus a terra i amb el cap posat als 
teus somnis, potser, em responc. Després d’un any i mig 
de la nominació, resulten ser els guanyadors, competint al 
costat de veus ja molt escoltades. El Marc no s’ho creu, o 
sí. Potser sí, ja toca creure-s’ho. Li espera un any intens de 
bolos i de molt de treball. Li pregunto si li espanta. Em diu 
que no fins que li vingui tan de gust com ara. Una vegada 
més, em quedo amb la seva actitud. Em diu “serveixo 
depenent del dia” i ho trobo d’una sinceritat meravellosa 
perquè en realitat, tots servim depenent del dia però pocs 
s’atreveixen a dir-ho obertament perquè està mal vist no 
servir prou. 

Durant aquest temps, la seva família ha entès que no 
hi ha millor hàbitat per al Marc que aquell on es mou 
gairebé sense pensar i on la màxima imposició és ser 
feliç. He vist al Marc créixer. Tots ho hem fet. També, en 
especial, la seva germana Mireia, qui segons el Marc té 
molt a veure amb la seva passió per la música i amb 
l’impuls per seguir provant malgrat a vegades els hagi 
espantat. Quan el Marc ens va comunicar el premi, 
vam comentar de fer-ne una notícia per la revista, però 
parlant amb ell, m’ha vingut de gust posar en valor 
la seva actitud més enllà del premi. Perquè sí, tots els 
que el coneixem, alguna vegada hem qüestionat la 
maduresa del Marc per no adaptar-se al ritme que toca, 
i avui ens dóna la lliçó que no hi ha ritmes que toquin 
perquè el més madur és crear-nos el nostre propi ritme.  
Moltíssimes felicitats, Marc. Que la teva actitud et 
segueixi posant per davant de qualsevol repte! 

MARC MARTÍ
cantant del grup 
K-Liu, guanyador del Premi 
Enderrock '19 al millor 
grup revelació per votació 
popular.
ALBA ESTEVE. 
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A diferència del Marc, l’Anna no tants tenim la sort de 
conèixer-la. En aquest cas, m’atreviria a dir que la seva 
principal aptitud és la curiositat. 

Per situar-vos, vaig tenir la sort de compartir la meva 
infància amb ella i us n’intentaré extreure un retrat. 
L’Anna va arribar a Vilobí quan encara no hi havia 
cases noves, així que podríem dir que és de les primeres 
nouvingudes de l’època dels nouvinguts. Era xerrameca, 
imagino que si l’hagués conegut sent gran, la recordaria 
com una nena molt especial, perquè no parlava de 
coses absurdes sinó que es fixava en coses de grans. Li 
agradaven les plantes i els colors. Caminava descalça per 
dins i per fora i la seva mare l’hi deixava. Berenava pa 
amb nocilla o amb “membrillo” quan a Vilobí es portava 
encara el pa amb xocolata. Tenia un gos salsitxa que es 
deia Un i tenia un “porxo” per a ell. Vivia en una casa 
amb grans vidrieres i sense persianes, potser per això 
no es perdia res del que passava. No va fer la comunió 
i no tenia cap “reparo” a l’hora de dir que allò era una 
tonteria. Tenia una gran llibreria al menjador, plena 
d’enciclopèdies de la seva mare i també de col·leccions 
infantils tipus “El cuerpo humano”, i de més gran, la 
saga de Harry Potter, a la qual era bastant addicta. Tenia 
molta imaginació i feia molt mala lletra. Jugàvem a 
Playmobils i passàvem les tardes fent nines de paper a 
qui atorgàvem rols ben curiosos. 

Quan penso en l’Anna i casa seva, ho recordo amb 
molta felicitat. Era una nena molt feliç, en un entorn 
que, segons el punt de vista d’una nena, també ho era. 
Després, a l’institut, cadascú va fer la seva i per tant, 
va acabar de desenvolupar la seva personalitat pel 
seu compte. Ens seguim veient en la distància, sense 
observar-nos però recordant-nos. 

I de sobte, l’any passat, la retrobo. M’assabento per un 
amic en comú que, tot i haver-se format en un altre 
àmbit, pren fermament la decisió d’escriure o, si més 
no, d’ensenyar allò que escriu. Això em ressona, perquè 

alguna vegada també ho he pensat. A partir d’aquí, 
el nostre distant contacte es precipita amb converses 
freqüents. L’Anna presenta el seu llibre Que tota aquella 
merda valgui la pena als premis Anna Maria de Saavedra 
i, patapam, el guanya. En aquest moment, es fa “pública” 
la seva faceta d’escriptora i jo no puc tenir més curiositat 
per llegir un llibre titulat així i contraposat, d’altra banda, 
amb el meu record de l’Anna. 

El llegeixo d’una sola tirada i de sobte, sento que m’hi 
apropo més que mai, com quan érem nenes. La vida, 
sense saber-ho ni buscar-ho ni res de res, ens ha portat 
per sensacions similars i faig la reflexió que, potser, 
una infància tan feliç no et prepara per a una vida amb 
moments de tot tipus. 

Des del meu punt de vista, i sense haver-ho parlat amb 
l’Anna, Que tota aquella merda valgui la pena és com un 
“buidatge” de sensacions desagradables experimentades 
per una nena feliç intentant ser adulta (i també feliç), 
explicades en format de contes i en clau d’humor, que 
posen de manifest que no només no tot és de color rosa 
sinó que a vegades allò fosc pren massa protagonisme 
i que es torna més dramàtic (això no ho diu però ho 
penso) quan a casa teva t’han ensenyat a enamorar-te de 
la vida. Clar, és un xoc i és una merda descobrir-ho, però 
també és cert que val la pena fer-ho per aprendre que la 
curiositat i el no conformar-se serà el teu millor aliat. 

Recomano Que tota aquella merda valgui la pena a les 
persones que alguna vegada han sentit que trepitjaven 
merda en l’amor, que han passat de feines de merda 
a feines més de merda i que en tot aquest procés 
merdós, finalment han pogut trobar l’amor i/o també 
una feina que omple o que, simplement, gràcies a tota 
aquesta merda, s’han fet grans a marxes forçades i han 
pogut, d’una banda, tornar a sentir curiositat per la 
vida, i de l’altra, tornar la vida a tots els que un dia van 
encomanar-te a viure-la. Us asseguro que el llibre val la 
pena (i tota aquella merda, també). 

D
E VILO

BÍ.
ANNA MAS
escriptora i guanyadora del 
premi Anna Maria de 
Saavedra amb el seu primer 
llibre "Que tota aquella 
merda valgui la pena"
ALBA ESTEVE. 
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LA LLAR D'INFANTS 
ELS OCELLETS DE 
VILOBÍ
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EL DISSABTE 27 D'ABRIL FAREM LA 
JORNADA DE PORTES OBERTES! 
VINE A DESCOBRIR LA LLAR 
D'INFANTS DE VILOBÍ! 

PODRÀS CONÈIXER ELS ESPAIS, 
PASSEJAR, DESCOBRIR ELS RACONS 
MÉS ESPECIALS I RESOLDRE TOTES 
LES TEVES PREGUNTES!

Les educadores de la Llar d'Infants Els Ocellets

La llar d’infants Els Ocellets de Vilobí 
està situada al bell mig del municipi, 
envoltada de natura, i pensada i creada 
per donar resposta a les necessitats 
educatives, emocionals i socials dels 
infants i les seves famílies. 

El centre acull infants de zero a tres 
anys i garanteix el dret a rebre una 
educació de qualitat, oferint un gran 
ventall d’oportunitats i vivències a 
través del joc, l’experimentació, la 
manipulació i el moviment. Sempre, 
respectant les necessitats individuals i 
el ritme de cada infant. 

Disposa d’un equip educatiu estable, 
amb una formació de qualitat i 
preocupat per la seva formació i 
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CUP ALTERNATIVA 
PER VILOBÍ 

Benvolguts veïns,

Amb la mirada posada a les eleccions municipals 
del proper mes de maig, la CUP-Alternativa per 
Vilobí segueix treballant en la confecció d’un 
programa polític que respongui a les necessitats 

GRUPS POLÍTICS
del nostre poble i a les propostes que ens heu 
fet arribar molts de vosaltres. Us volem agrair 
totes les opinions i suggeriments recollits en 
l’última assemblea oberta convocada. És per això 
que properament convocarem una nova trobada 
amb l’objectiu de confeccionar la nostra llista 
electoral de la CUP-Alternativa per Vilobí per a 
les properes eleccions municipals i debatre sobre 
el programa polític que, com sempre, volem que 
sigui el màxim d’inclusiu i participatiu perquè 

tots puguem contribuir des de l’àmbit municipal a 
l'assoliment d'una societat socialment més justa i 
políticament independent de l'Estat espanyol. Us 
hi esperem! Podeu continuar fent-nos arribar les 
vostres propostes al correu electrònic 
(cup.vilobidelpenedes@gmail.com), que de ben 
segur que ens serviran per fer realitat els nostres 
objectius com a poble. 

Moltes gràcies.

reciclatge continuat. L’equip treballa 
per un infant capaç, actiu, encuriosit, 
acompanyant-lo en el seu procés de 
creixement i autonomia. Dóna molta 
importància a les famílies a l’hora de 
desenvolupar el projecte educatiu, 
ja que es té la convicció que la seva 
implicació és una part molt important 
en l’educació dels infants. 

Disposem d’una aula polivalent 
espaiosa i lluminosa; una de nadons 
(per a 8 infants de 4 mesos fins a l’any); 
una de caminants (per a 13 infants, d’1 a 
2 anys), dues de grans (per a 19 infants 
de 2 a 3 anys) i un pati amb hort i jardí. 

L’horari de l’escola bressol és de les 9 a 
les 13 h i de les 15 a les 17 h, amb servei 
de menjador de les 13 a les 15 h, amb 
flexibilitat d’entrada i sortida. També 
s’ofereix acollida de 8 a 9 h i perma-
nència de 17 a 18 h en funció de la 
demanda. La llar d’infants està oberta 
des del segon dia laboral de setembre 
fins al 19 de juliol. Durant el mes de 
setembre, es fa horari d’adaptació, i al 
juliol, intensiu. Les vacances i els dies 
de lliure disposició es comuniquen a la 

reunió informativa que té lloc al mes 
de juliol. 

El proper dia 27 d’abril de les 11 a les 
13 h, es farà una jornada de portes 
obertes. Les famílies podran descobrir, 
passejar, mirar i preguntar tot allò 
que vulguin saber sobre el projecte 
educatiu. Tothom hi està convidat!
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TALLER DE MONES DE 
PASQUA

Nou taller d’alimentació 
saludable adreçat al 
públic familiar: “Mones 
de Pasqua”. El 12 d’abril 
a les 17.15 h, t’esperem a 
Cal Boter! El preu per 
participar-hi és de 5 € i 
les inscripcions es poden 
fer a l’ajuntament fins a 
dos dies abans.

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 

PROPOSTES!

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

El 10 d’abril, tenim una nova cita amb el 
cicle de caminades “A cent cap als 100”. 
A l'última sortida vam ser més de 25 
persones, cada vegada som més!

Aquesta vegada a les Masies de Voltregà. 
Es sortirà a les 7.50 h de la plaça de la 
Vila i es preveu tornar cap a les 16.30 h 
de la tarda. Cal inscripció prèvia, que 
es pot fer fins a dos dies abans. Recorda 
portar esmorzar i dinar!

XERRADA 
ADREÇADA A 
JOVES
El 5 d’abril, xerrada sobre 
“L’activitat física i la salut” 
adreçada al públic juvenil. Serà a 
les 19.00 h a la Sala de Joves. 

CAMINADA FINS A 
PUIGDÀLBER

Des del consultori mèdic ens proposen una 
caminada fins a Puigdàlber el proper 6 d'abril, que es 
fa conjuntament amb els municipis de Guardiola de 
Font-Rubí, el Pla i la Granada. El recorregut és de 10 
km i l’hora de sortida és a les 11 h des del consultori 
de Vilobí. 

BALLA CADA 
DIUMENGE AMB 
L'ABS!

Dia 07/04
Orquestra CAFÈ TRIO  
19.30 h

Dia 14/04
Orquestra BANDA SONORA 
19.30 h

Dia 21/04
Orquestra DELAY'S
19.30 h

Dia 28/04
Orquestra ALMAS GEMELAS
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 11 i 25 d'abril. 

PRESENTACIÓ DE L'APP DE 
VILOBÍ DEL PENEDÈS

El dilluns 1 d’abril a les 19.00 h es presenta 
l’aplicació mòbil de Vilobí del Penedès. Amb 
aquesta tecnologia, es pretén apropar la gestió 
municipal a tot el veïnat del municipi, que 
podrà informar d’incidències en la via ur-bana, 
per exemple, i agilitzar-ne així els arranjaments. 
També permetrà rebre notificacions de la 
programació de l’agenda i tenir un directori de 
les empreses, entitats i contactes d’interès comú.

PORTES OBERTES 
A LA LLAR 
D'INFANTS

Jornada de portes obertes a 
la llar d’infants! El proper 27 
d’abril de les 11 a les 13 h, les 
educadores de la llar d’infants 
Els Ocellets obriran les por-
tes i explicaran el seu projecte 
educatiu per als vilobinencs 
més petits del municipi. També 
resoldran tots els dubtes! 

CANTADA DE CARAMELLES

Els dies 20 i 21 d’abril, el grup de Caramelles de 
Vilobí recorrerà les masies i carrers del poble amb 
motiu de la tradicional cantada de Pasqua. Us 
convidem a obrir-los la porta! ;)

ESPECTACLES 
PER SANT 
JORDI

L’Ajuntament 
subvenciona dos 
espectacles culturals amb 
motiu de Sant Jordi. Un 
per als infants de la llar, 
El drac màgic, i un per als 
de l’escola Llebeig, Contes 
de Sant Jordi. Tindran 
lloc el proper 26 d’abril.


