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VILOBÍ, EL TEU POBLE / MUNICIPAL

#EDITORIAL
Benvolgudes/benvolguts,

M’adreço a vosaltres perquè entenc que les circumstàncies que 
ens toquen viure justifiquen fer-ho. Estem vivint uns moments 
realment estranys, unes circumstàncies que ni els més grans 
recorden haver viscut mai. No és la meva intenció repetir tot 
allò que ja heu sentit tantes vegades aquests dies i que ocupa 
les notícies de la televisió, la ràdio i els diaris. 

Allò que vull transmetre-us és tranquil·litat i esperança. Com 
diuen les pancartes que aquests dies alguns nens han dibuixat 
i que les seves famílies pengen en balcons i finestres: TOT 
ANIRÀ BÉ! 

L’ésser humà, amb la seva intervenció, ha trastocat el 
medi natural, els ecosistemes, ha dut a terme accions les 
conseqüències de les quals desconeixíem, si més no fins ara. 
Estic segur que aquesta pandèmia serà un punt d’inflexió que 
farà que els humans ens replantegem la nostra relació amb 
la natura, amb nosaltres mateixos i amb les nostres famílies. 
No sóc un ingenu, és difícil modificar d’avui per a demà 
conductes de creixement desmesurat, d’explotació de recursos 
naturals, de tenir per tenir, d’egocentrismes (personals i entre 
nacions), però sí que aquest parèntesi forçós en la nostra vida 
quotidiana servirà, n’estic convençut, per modular la intensitat 
dels nostres hàbits. 

Hi haurà tota una generació de nenes i nens, les dones i homes 
de demà, que recordaran “els dies del coronavirus” i que 
sortiran enfortits en els seus caràcters, en les seves habilitats 
socials, en la seva mirada del món i dels altres. 

En aquests dies en què més que mai s’agraeix l’escalf humà 
i saber que podem comptar amb els altres, us recordo que 
el vostre Ajuntament és al vostre costat, ho estem sempre, 
però molt més en situacions excepcionals com aquesta. 
Vull que sapigueu que hem fet, estem fent i farem tot allò 
que estigui al nostre abast perquè cap veïna ni cap veí es 
trobi desprotegit o desemparat. Estem fent arribar el suport 
domiciliari a persones en situació de vulnerabilitat, el servei 
d’àpats a totes aquelles famílies que ho necessiten, així com 
els xecs alimentaris. Hem sol·licitat i obtingut de Diputació de 
Barcelona equips de protecció per al personal municipal i el 
personal mèdic i administratiu del consultori.

Us recordo també que el telèfon de l’ajuntament continua 
atenent les vostres trucades, i que tot l’equip de govern es posa 
a la vostra disposició per a tot allò que necessiteu i tinguem la 
capacitat de poder fer per vosaltres.

No voldria acabar sense donar les gràcies a tot el personal 
municipal, tant als que treballen presencialment (brigada, 
personal de neteja, personal administratiu) com a aquells que 
ho fan des de casa seva, i a tots vosaltres, veïnes i veïns, que 
respecteu l’estat de confinament de manera exemplar.

Pel bé de tots, quedem-nos a casa, cuidem-nos molt i seguim 
els consells sobre higiene i recordeu: 

ENS EN SORTIREM!

Francesc Xavier Edo Vargas
Alcalde 
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MESURES DAVANT LA CRISI 
SANITÀRIA
Davant la crisi sanitària provocada per la transmissió del 
coronavirus, i amb l’objectiu de preservar la protecció i la 
integritat de les vilobinenques i dels vilobinencs, s’ha decretat 
la suspensió dels actes que organitza l’Ajuntament durant el 
temps que duri el confinament decretat pel Govern espanyol. 
En aquest sentit, s’han pres les mesures següents: 

• S’han suspès totes les activitats de l’EEM, l’Aula de 
Cultura i les sortides organitzades des de l’Ajuntament 
de Vilobí. A més, s’han congelat les quotes fins que no es 
retorni a la normalitat.

• L’escola Llebeig i la llar d'infants Els Ocellets de Vilobí 
romandran tancades fins a nou avís. S’han congelat les 
quotes de la llar d’infants i s’han lliurat targetes moneder 
a tot l’alumnat que rebia beques menjador.  

• S’han tancat tots els equipaments públics menys el 
consultori mèdic. També s’han precintat les zones de 
jocs als parcs i jardins, així com la zona habilitada per a 
autocaravanes. 

• Pel que fa a l’atenció a les persones, s’està treballant 
conjuntament entre els serveis socials de 
l’Ajuntament i l’equip mèdic del CAP. S’ha definit un 
llistat de persones vulnerables o en situació de risc, ja 
sigui sanitari, social o econòmic. S’han prioritzat els 
casos més urgents i s’hi ha contactat telefònicament. 
També s’han dut a terme assistències que requerien 
acció immediata. Evidentment, l’Ajuntament 
continuarà fent seguiment dels casos i determinarà els 
ajuts que siguin necessaris.

• S’ha decidit promoure la creació d’un grup de voluntaris 
que estiguin preparats per col·laborar en tasques 
d’assistència al col·lectiu de persones vulnerables en 
situació de risc sociosanitari. Els voluntaris hauran de 
ser majors de edat i menors de 60 anys, no han de patir 
malalties (cardiovasculars, diabetis, inmunodeprimits, 

etc.). Un cop seleccionats hauran de rebre formació 
específica de la Creu Roja. Aquesta formació, donades les 
circumstàncies, es farà telemàticament. Un cop formats 
quedaran a disposició per actuar sota la coordinació 
dels Serveis Socials de l’Ajuntament i la Creu Roja. 
Demanem que aquells veïns i veïnes del municipi que 
tinguin disponibilitat, compleixin els requisits mínims i 
vulguin oferir-se per a aquesta tasca, truquin al telèfon 
de les oficines municipals (93 897 89 80) o bé s’hi posin en 
contacte via telemàtica a través de vilobi@diba.cat. 

• Com a mesura de contenció de l’activitat, s’han ajornat 
les proves complementàries i visites no urgents al CAP. 
Els controls dels pacients crònics estables i controls de 
pediatria (exceptuant la revisió de nounat, de 6 mesos i 
si implica administració de vacunes) hauran d’esperar 
unes setmanes per programar les visites. Es prioritzen les 
visites que siguin susceptibles de ser resoltes de manera 
no presencial, telefònicament, La Meva Salut (LMS), 
e-consulta, etc. Disculpeu les molèsties i gràcies per la 
vostra col·laboració.

• S'han modificat els horaris d'atenció a la ciutadania, 
vetllant per garantir els serveis bàsics: 

• Atenció ciutadana exclusivament per mitjans 
telemàtics de 9 h a 14 h. Recordem el telèfon de 
l’Ajuntament (938978980) i el correu electrònic 
(vilobi@diba.cat). 

• S’ajornen totes les visites als serveis tècnics ja 
programades fins a nou avís.  

• S’ajornen totes les visites als serveis socials ja 
programades fins a nou avís. En cas d’ urgència, 
contacteu amb l’Ajuntament.

• La prestació del servei públic de les deixalleries és un 
servei d’excel·lència per potenciar la recollida selectiva 
de residus municipals. No obstant això, la present 
urgència sanitària fa incompatible la continuïtat de la 
prestació d’aquest servei tal com es duu a terme. Així 
com és essencial la prestació del servei de recollida 
viària, el servei de deixalleria no es considera de la 
mateixa naturalesa, ja que normalment, els residus que 
s’hi porten no requereixen, en general, que els usuaris 
se’n desprenguin urgentment. Per aquests motius, la 
deixalleria de Vilobí romandrà tancada fins a nou avís. En 
cas que tingueu una urgència, us podeu posar en contacte 
amb l’ajuntament en els horaris degudament detallats en 
l'anterior paràgraf. .

• La brigada i el personal de neteja continuen treballant 
per torns, sent rigorosos amb les mesures de protecció i 
prevenció, realitzant tasques que garanteixen la neteja i 
desinfecció, així com la seguretat. 
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PREVENIM EL COVID-19

ENTRA AL WEB PER VISUALITZAR TOTA LA INFORMACIÓ DEL CANAL SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

https://canalsalut.gencat.cat/
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29 de març de 2020

/Salut

Per què quedar-se 
a casa confinat és clau 
per aturar el coronavirus? 

6 Encara no se sap amb 
certesa si les 
persones poden 
transmetre el 
virus una vegada 
curades ni es 
coneix bé el risc 
de reinfecció.

7 Entre tots 
hem d’evitar la 
saturació del sistema sanitari.
/ L’objectiu és reduir el nombre de 
persones infectades. Si tots fem un 
bon confinament estricte podrem 
col·laborar a interrompre la transmissió 
i reduir les persones contagiades. 

Per a més informació, consulta canalsalut.gencat.cat/coronavirus

Aturar el contagi és responsabilitat de tothom 
Queda’t a casa! #JoActuo

Pots estar infectat, i no saber-ho.
/ En alguns casos, el 
coronavirus no produeix 
símptomes.
/ La transmissió de la 
infecció es pot donar 1-2 
dies abans dels símptomes, 
durant tot el període 
simptomàtic i fins a 5-6 dies 
després.
/ Des que es contrau fins que hi ha 
símptomes passen 4-7 dies, però poden 
arribar a passar fins a 2 setmanes.

1
4 En algun moment pots abaixar 

la guàrdia.
/ Tocar-se la cara abans de 
rentar-se les mans, 
no rentar-se les mans 
en arribar a casa o no 
respectar la distància 
de seguretat són 
oblits que ens poden 
passar factura.

1 m

3 Si surts poses en risc tant les 
persones amb qui convius com les 
persones amb qui estàs en contacte.
/ Cada vegada que surts al carrer 
t’exposes 
a contraure 
el virus i 
augmenten 
les 
possibilitats 
de contagiar.

5 Si estàs infectat i 
no ho saps, pots 
transmetre el virus a 
altres persones.
/ Millor tenir el mínim 
contacte proper 
possible amb altra gent.

2 El virus pot sobreviure fora del cos humà.
El coronavirus SARS-CoV-2 pot 
sobreviure fins a:
/ 3 hores a l’aire
/ 4 hores en monedes
/ 1 dia al cartró 
/ 3 dies sobre plàstic o 
acer inoxidable.
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EL FORN DE VILOBÍ OFEREIX SERVEI A 
DOMICILI DE PA I DERIVATS, AIXÍ COM 
TAMBÉ QUEVIURES, CARN I EMBOTITS.

Encàrrecs al 93 897 81 10

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/recomanacions-per-fer-compra-aliments.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-i-desinfeccio-llars.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/desinfeccio-vegetals.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/acces-centres-sanitaris.pdf
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VIURE VILOBÍ

#ENSENSORTIREM

Estimats veïns i veïnes, 

Estem vivint un moment excepcional. La incertesa ens espanta i la 
immediatesa en la qual tot es desenvolupa ens obliga a estar més atents que 
mai. Hem hagut de prendre mesures dràstiques en qüestió de pocs dies; 
mesures que ens afecten a tots i totes. És per això que volem llençar un 
missatge d’agraïment profund a tots els veïns i veïnes que les han acceptat 
i ho han fet tot fàcil dins la dificultat del moment. El nostre tarannà i 
responsabilitat són garantia de que estem a prop de tothom i, sobretot, de les 
persones que més ho necessiten en aquests moments. Estigueu-ne segurs, 
això és i seguirà sent així. Volem agrair també al personal de l’ajuntament 
la seva entrega i estar a l’alçada de les circumstàncies, posant-se a primera 
fila en alguns casos per vetllar per tots. Avui, la feina que normalment és 
invisible es fa visible, mil gràcies per ser-hi. 

També volem donar les gràcies als membres de l’oposició que ens han ofert la 
seva ajuda, així com també qüestionar el comportament d’aquells altres que 
aprofiten la duresa del moment per intentar treure pit i menysprear l’esforç 
d’un equip de govern, format per persones com tu i amb pors i preocupacions 
com les teves, que no té cap necessitat de penjar-se medalles i fer bandera 
d’allò que creu que va intrínsec amb el càrrec i la responsabilitat que els/
les ocupa. 

No sabem si #totanirabe, perquè els escenaris són els que són i les xifres 
parlen per si soles, el que sí que sabem segur és que #ensensortirem. Així 
doncs, molts ànims a tots! Ben aviat, tornarem a sortir al carrer com ho hem 
fet sempre. Serà un gust saludar-vos de nou!

VILOBÍ I REPÚBLICA

PROPOSTES SENSE RESPOSTA

Avui, diumenge 29 de març, fa setze dies que estem confinats i en estat 
d’alarma per la greu crisi sanitària provocada pel coronavirus SARS-
CoV-2. Avui diumenge, fa set dies que el nostre grup va presentar al registre 
municipal una bateria de mesures i propostes amb voluntat constructiva i 
amb l’objectiu de garantir la salut, el benestar i el dret a la informació de 
tots els vilobinencs i vilobinenques. 

En aquest document, que podeu consultar al nostre web www.
vilobirepublica.cat, proposem la creació d’un Comitè Local d’Emergència 
format per representants de tots els grups municipals, de la metgessa i 
d’aquelles entitats que puguin ajudar a definir i executar una estratègia 
coordinada. Pensem que aquest Comitè Local d’Emergència hauria de 
canalitzar totes les accions que es puguin dur a terme al nostre poble per 
fer front a aquesta pandèmia, com per exemple: garantir un seguiment 
permanent de tota la població de risc, especialment la més vulnerable; 
divulgar informació permanent i veraç que permeti gestionar amb 
transparència aquesta crisi fent ús de tots els mitjans de comunicació de 
què disposa l’Ajuntament; garantir el suport logístic a iniciatives solidàries 
populars que s’han endegat al nostre municipi com la confecció de 
mascaretes; donar el suport i l’assessorament necessari a les empreses i els 
treballadors locals; o adoptar mesures per mitigar els efectes que aquesta 
crisi està tenint sobre l’economia de les famílies, com l’ajornament del 
cobrament de taxes i impostos o la suspensió de quotes de serveis que 
no es poden prestar. Mesures, totes elles, que ja han aprovat molts altres 
ajuntaments. Molts menys Vilobí, on l’equip de govern sembla que s’ha 
quedat sord i mut. 

SENT VILOBÍ + JUNTSXCAT
CORONAVIRUS: SentVilobí+JuntsxCat vol donar suport a totes les 
veïnes i veïns en aquests moments difícils que estem passant a causa del 
coronavirus. Estem a disposició per col•laborar i posar en coneixement de 
l’Ajuntament si sabem que alguna persona gran o en situació vulnerable 
necessita ajuda. No dubteu a posar-vos en contacte si us preocupa alguna 
veïna o veí i així gestionar-ho conjuntament amb l’Ajuntament. Aprofitem 
per fer un agraïment especial al personal municipal, que s’està deixant la pell 
per protegir-nos. Queda’t a casa i cuidem-nos!

DIA DE LA DONA: En el darrer ple vam realitzar una reflexió pel Dia de la 
Dona: La política ha de ser qui apliqui les mesures per la igualtat en educació, 
treball, etc. Però com podem esperar això si és la mateixa “política” la que 
encara té bastants tics sexistes?

PLE EXTRAORDINARI: En el Ple extraordinari 
del 22 de gener l’equip de govern va portar l’aprovació 
del Pressupost 2020. SENTVILOBÍ+JuntsxCat va 
votar en contra del Pressupost perquè no hi va haver 
cap intenció de ser participatiu. Com ja us vàrem 
comentar, en el Ple ordinari celebrat el passat 13 
de novembre, vàrem presentar una moció conjunta 
per fer uns pressupostos participatius. També 
vàrem aportar idees concretes per reduir el cost 

d’alguns serveis, que l’Ajuntament paga, quan aquests es poden sol·licitar 
gratuïtament a la Diputació. SENTVILOBÍ+JuntsxCat es va sorprendre 
que el cost de les 4 “mega” torretes de colors de la plaça Major fos de 
3.500 €. Portem temps reclamant que, en aquesta zona, cal un manteniment, 
neteja i ordenació de l’àrea dels contenidors, com també una revisió de 
l’enllumenat. Creiem que 3.500 € s’haguessin pogut invertir millor, que 
són els diners de tots, en alguna necessitat real. Per aquest motiu, insistim 
amb els pressupostos participatius perquè la gent pugui decidir quines 
necessitats són prioritàries amb els diners de les vilobinenques i vilobinencs.

CUP ALTERNATIVA PER VILOBÍ

#QUEDATACASA

Estem davant d’una situació excepcional i sense precedents, de crisi, 
originada pel COVID-19. Des de la CUP Vilobí del Penedès demanem que 
s’adoptin mesures que garanteixin els drets fonamentals de les persones i que 
posin la vida al centre de les polítiques.

- Garantir el dret dels treballadors. En especial els dels serveis municipals. 
Mantenir els llocs de treball en les millors condicions.

- Crear una xarxa de voluntariat entre els veïns per cobrir les necessitats que 
puguin tenir altres veïns.

- Control sobre els serveis subcontractats a empreses, que no s’aprofitin de la 
crisi per fer acomiadaments o ERTO.

- Aturar el cobrament d’impostos fins la fi del confinament i fins que les 
persones reprenguin la seva activitat laboral habitual. Els impostos anuals 
hauran de tenir en compte el temps que haguem estat confinats.

- Exigir a la Generalitat un Pla de suport als treballadors per compte propi 
que hagin hagut de parar la seva activitat amb l’exempció del pagament de la 
quota d’autònoms i una bonificació pertinent com a mínim.

Entenem que l’Ajuntament no és una empresa privada i per tant ha 
de tenir preferència pel factor social (reduir i/o eliminar impostos 
municipals) enlloc de l’econòmic (reduint, en conseqüència, el pressupost 
d’enguany…). A Vilobí gaudim d’un romanent econòmic i per tant, 
podem assumir, creiem, aquesta disminució dels ingressos municipals.

I nosaltres fem la part que ens toca. Quedem-nos a casa!
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#PROPOSTESKIDS!
LLAR D'INFANTS
CONCURS DE DIBUIX
Bon dia, amics i amigues de Vilobí!! L’escola bressol 
Els Ocellets tenim una proposta per fer-vos. Només 
Necessiteu tenir una mica d’esperit artístic, molta 
imaginació, un paper i colors… Vinga, aquí va la proposta:

Ja fa dies que volem canviar els dibuixos de les portes de 
les nostres classes (la dels Pollets, la de les Tortugues i la 
dels Cargols). Hem pensat que us podríem implicar a tots 
i totes i organitzar un concurs de dibuix; sabem que sou 
un poble artístic i amb moltes ganes de fer coses! Les bases 
són les següents:

- Podeu fer servir qualsevol tècnica (pintura , retoladors, 
colors...)
- Participants: tothom 
- Un full de DIN-A4 (horitzontal o vertical)
- Els dibuixos han de ser: d’UN POLLET, d’UNA 
TORTUGA o d’UN CARGOL
- Termini fins al 30 d’abril
- Jurat: les educadores de l’escola bressol 
- Premi: que el vostre dibuix el puguin veure cada dia els 
petits i petites del vostre poble a l’entrada de les seves 
classes
- Quan els tingueu acabats, feu-ne una fotografia o 
escanegeu-los i els podeu enviar al correu de l’escola 
bressol: a8073259@xtec.cat 
- Veredicte: enviarem un correu als guanyadors i 
publicarem els dibuixos a l’instragram i a la revista de 
l’Ajuntament de Vilobí.

Esperem que us agradi la nostra proposta i que ens envieu 
molts dibuixos!!

ESCOLA LLEBEIG
VOLS CONÈIXER LA HISTÒRIA D'UN 
MUSSOL I EL CORONAVIRUS?
Clica la imatge per llegir el conte. 

EUGENI 
RODRÍGUEZ 
ADROVER ENS 
ENSENYA A ESTAR 
UNA MICA MÉS 
RELAXATS AMB 
IOGA PER A NENS. 
Clica la imatge i mira els vídeos. 

FUNDESPLAI 
ENS OFEREIX 21 
IDEES CREATIVES 
PER FER DURANT 
AQUESTS DIES
Clica la imatge per 
descobrir-les!

PROGRAMA BIBLIOTECA ESCOLAR 
“PUNTEDU". ACTIVITATS DE 
LECTURA PER A GRANS I PETITS
Clica la imatge per començar!

https://drive.google.com/file/d/1WRCx5WZ6VnMFDvmoSBmAPlx4U5TxIdLy/view
https://player.vimeo.com/video/224818622
https://escoles.fundesplai.org/blog/21-idees-creatives-i-educatives-per-fer-amb-els-nens-i-nenes-a-casa/
https://drive.google.com/file/d/1EY3oMzX04KeHa2T_UTkFFdajckVKLoHk/view
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