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VILOBÍ, EL TEU POBLE / MUNICIPAL

#DESTACAT
UN GRUP DE VOLUNTARIS 
RECULL 1.000 KG DE DEIXALLES 
AL PARC DELS TALLS
Penedès Verd, conjuntament amb l’Ajuntament de Vilobí, 
va organitzar el passat 13 de juny una jornada de neteja de 
l’entorn del Parc dels Talls. El grup de persones voluntàries 
que hi va participar va recollir un miler de quilos de deixalles 
que, bàsicament, es van extreure d’un parell de punts on es van 
detectar abocament de runa i deixalles. 

Volem agrair a totes aquelles persones que ens ajudessin en 
aquesta jornada i millorar la neteja del Parc dels Talls i, en 
especial, al grup de joves impulsor de Penedès Verd, que de 
manera desinteressada col·labora en la neteja del Penedès.

PROP DE 200 JOVES 
INSCRITS A L’ESTIU 
JOVE 2021
Un cop finalitzat el curs escolar, 
l’endemà de Sant Joan van iniciar-se 
les activitats d’estiu adreçades als més 
petits i joves del municipi. Aquestes 
activitats de lleure permeten, d’una 
banda, trencar amb les rutines escolars 
habituals i gaudir de l’estiu intensament, 
i també, i no menys important, conciliar 
els horaris laborals de les famílies amb 

les vacances dels més petits. Després 
d’un curs marcat per les mesures i les 
restriccions per fer front a la crisi sanitària 
provocada per la covid-19, estem contents 
de la bona acollida que ha tingut el Casal 
d’Estiu i l’Estiu Jove, ja que ambdós han 
aconseguit superar el nombre d’inscrits 
dels darrers anys. És per això que volem 
agrair a totes les famílies la confiança 
dipositada malgrat les pors i els dubtes 
que més que mai puguin sorgir. 

Cal destacar que, un any més, l'Estiu Jove 
de Vilobí del Penedès es consolida com 

a referent del lleure juvenil a la comarca, 
amb més de 190 inscrits. Enguany, però, 
i amb l’objectiu de garantir un servei de 
qualitat per als joves, s’ha doblat el grup 
i s’ha dividit per edats en dos grups de 90 
joves cadascun. Sabem que és un repte 
important per al municipi i l’afrontem 
amb el mateix rigor i seriositat que els 
últims anys.

Esperem, de tot cor, que els més petits i 
joves puguin gaudir de l’estiu que tant es 
mereixen i que el puguem acabar sense 
cap incidència.

EN MARXA LA FESTA MAJOR! 
La Comissió de Festes està treballant intensament en 
l’organització de l’esperada Festa Major 2021 i ja ens ha avançat 
algunes coses: tindrem pregó i exhibició de balls, havaneres, 
concert de La Selvatana… i fins aquí han volgut llegir! Haurem 
d’esperar uns dies perquè ens ensenyin tota la programació 
d’actes! ;)

NOU PÀRQUING DEL PARC 
DELS TALLS
Amb l’objectiu de potenciar la biodiversitat del Parc dels Talls, 
s’ha modificat la ubicació del pàrquing. Aprofitant el paviment 
de la zona de les antigues fàbriques, s’hi ha traslladat la zona 
d’aparcaments per a les persones visitants del Parc dels Talls. 
El nou pàrquing té una capacitat d’unes vint places. 
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L’AJUNTAMENT SIGNA UN 
CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ 
PER A LA PREVENCIÓ 
D’INCENDIS FORESTALS

L’Ajuntament de Vilobí del Penedès ha aprovat un conveni 
de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona, els 
ajuntaments de la zona, la Mancomunitat Penedès-Garraf i 
l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Prelitoral per 
a la prevenció d’incendis forestals mitjançant el foment de la 
gestió forestal estratègica. Els objectius principals del conveni 
són, entre d’altres, reduir el risc de grans incendis forestals, 
restaurar les zones forestals afectades per incendis i altres 
pertorbacions i millorar l’adaptació dels espais agroforestals 
als efectes del canvi climàtic. Per a aquest any 2021, l’Associació 
de Propietaris Forestals té un pressupost assignat de 180.000 
€ per fer actuacions dins d’aquestes AGP. Al municipi de 
Vilobí la superfície municipal en hectàrees és de 940,21 ha. A 
continuació podeu veure el mapa de l’àrea de gestió prioritària 
de Vilobí. 

Els incendis forestals són una amenaça real i constant per al territori 
dels nostres municipis, que causen anualment greus danys a persones 
i béns i al medi ambient. Els boscos mediterranis presenten, en gran 
part de la superfície, un estat d’abandonament i una manca de gestió 
forestal que els fa susceptibles de patir amb major intensitat els efectes 
de les pertorbacions naturals i el canvi climàtic. Les Associacions de 
Propietaris Forestals són entitats privades sense ànim de lucre amb 
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar i que tenen com 
a principal objectiu promoure la gestió forestal sostenible a les finques 
dels seus associats.

En cas que algun propietari forestal pugui estar interessat a formar part 
de l’Associació de Propietaris Forestals o vulgui rebre’n informació es poden 
posar en contacte amb l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis  
Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona.

UN MURAL PER VISIBILITZAR LA 
DIVERSITAT AFECTIVA, SEXUAL I 
DE GÈNERE 

El passat dia 28 de juny l’Ajuntament de Vilobí va commemorar 
el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+, per recordar els fets 
produïts aquell dia de 1969 a Nova York i per continuar caminant 
cap a una societat lliure de discriminacions relacionades amb la 
diversitat afectiva, sexual i de gènere. 

Aquest any, amb motiu del Dia de l’Orgull LGTBI, s’ha realitzat 
la pintada d’un mural participatiu i reivindicatiu que gira entorn 
dels conceptes de l’alegria, l’amistat, l’amor i la diversitat. Ha 
comptat amb la participació de joves de Vilobí. El mural està 
ubicat en una paret de darrere el local Jaume Via i ha estat 
dissenyat per l’artista Ana Florido, de l’Escola Arsenal de 
Vilafranca del Penedès. L’obra pretén sensibilitzar al voltant de 
la diversitat sexual i de gènere, fer-la visible, i plasmar que la 
diferència i la diversitat són riquesa.  
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#MAGRADAVILOBI

DIA MUNDIAL DEL DONANT 
DE SANG

El 14 de juny, coincidint amb el 
Dia Mundial del Donant de Sang, 
l’Ajuntament de Vilobí es va sumar 
a la iniciativa del Banc de Sang i 
Teixits il·luminant la façana de les 
oficines municipals de color vermell 
en homenatge a totes les persones 
donants. 

El proper 29 de juliol el Banc de 
Sang visitarà de nou Vilobí. L'estiu 
és una època amb més demanda de 
sang i és per això que us animem a 
col·laborar-hi!

FINALITZEN ELS CURSOS 
D’INFORMÀTICA

Durant quatre dimecres 
consecutius s’ha realitzat un 
curs d’informàtica organitzat en 
tres mòduls diferents en què les 
persones participants han après a 
fer diversos tràmits i gestions en 
línia, des de certificats digitals fins 
a gestions online de l’ajuntament o 
compres per internet. 

FINS L’ANY QUE VE, TEMPS DE 
DANSA!

El dimarts 22 de juny Temps de 
Dansa va posar punt final a una 
temporada “única” marcada per 
les interrupcions i les restriccions 
de l’activitat habitual. Això ha 
condicionat les classes, ja que 
des de sempre s’organitzaven 
tenint en compte un objectiu final 
molt clar: l’espectacle de final de 
curs, que enguany no s’ha pogut 
celebrar. No obstant això, tot i 
haver estat un curs estrany també 
hem après a mirar-nos més als ulls 
per interpretar-nos i a moure’ns 
i dansar conjuntament sense el 
contacte habitual. Ens agradaria 
aprofitar aquest espai per donar les 
gràcies en primer lloc a totes les 

persones membres de Temps de 
Dansa per no deixar que s’apagui 
un projecte que va iniciar-se fa 
catorze anys sense més pretensions 
que sembrar amistats i vincles al 
ritme de la música i la dansa. I, en 
segon lloc, a les famílies. Sabem 
que aquest any us hem demanat 
entendre moltes coses: començar, 
parar, seguir, dividir, prescindir..., 
i ens heu respost sempre amb 
comprensió i il·lusió. És d’agrair. 
Especialment a aquelles famílies 
que, malgrat fa dos anys que 
porten les seves filles a dansa, no 
han pogut gaudir de l’activitat de 
manera normalitzada. Gràcies, de 
tot cor, per la vostra confiança. 
Esperem poder reprendre el curs 
a l’octubre amb les condicions de 
sempre!

FESTA DE CLOENDA DE 
L'ACTIVA

La festa de cloenda del curs de 
l'Activa es va celebrar  al Local 
Jaume Via amb tots els participants 
del curs conjuntament amb els 
seus familiars i/o acompanyants. Es 
van exposar els treballs realitzats 
al llarg d'aquest curs. Esperem 
poder reprendre l'activitat amb més 
normalitat al setembre, així com 
també la resta d'activitats de l'Espai 
Sènior.
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FI DE TEMPORADA DE ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL

S’acaba la temporada pels equips de l’Escola Esportiva Municipal. Aquest 
any la temporada ha sigut més curta del normal tot i que hem pogut 
organitzar un final de curs com es mereixien els jugadors i jugadores, 
poden jugar uns partits i acabar la temporada amb una remullada a la 
piscina municipal.

Esperem tornar-nos a trobar el proper octubre i seguir amb aquest 
projecte esportiu municipal amb tants anys de trajectòria.

FINALITZADA LA TEMPORADA 
DE FUTBOL SALA DELS 
FEDERATS

UNA TEMPORADA DE SOMNI, 
finalitza amb el nostre equip sènior 
segon classificat de lliga.
Els nois ho han donat tot en 
cadascun dels entrenaments i 
partits en aquest any tan
complicat, firmant vuit victòries, un 
empat i una derrota.
Confiant a cegues en els valents 
que representen el nostre poble 
en la màxima categoria, que 
evolucionen amb el treball del dia 
a dia, i que aquest any ens han fet 
gaudir a tots d’aquest esport.
No ens oblidem del vostre caliu, 
donem les gràcies a tothom qui ha 
vingut a animar, per ajudar-nos a 
tirar moments complicats endavant 
i acabar assolint l’objectiu d’estar a 
la part alta de la classificació.
Ara ens toca esperar la designació 
de la federació envers el somiat 
ascens, però tant si s’aconsegueix 
com si no, tenim la seguretat i la 
satisfacció d’haver-ho donat tot i 
haver fet la feina tan bé com ha 
estat possible. Us ho transmetrem 
per les xarxes socials tant bon punt 
ho sapiguem.

EQUIP CADET, APOSTA DE 
PRESENT I FUTUR. Per altra banda, 
els nostres nois de la categoria 

cadet ho han tingut més difícil i 
han acabat en la part baixa de la 
classificació, davant les adversitats 
de la covid de començar a mitja 
temporada en una categoria nova 
per a ells, inclús alguns encara 
estan en categoria infantil.

No treu mèrit a la seva gran 
temporada d’aquesta plantilla curta 
de vuit valents, ja que en tots els 
partits i entrenaments han lluitat i 
competit, i això ens ha fet gaudir 
fins a la darrera jornada.
Cal dir que no deixa de ser 
una temporada en què s’estan 
formant com a grans jugadors i 
grans persones. De ben segur 
que aquesta propera temporada 
recolliran els seus fruits, de la 
mateixa manera que ho van fer la 
passada temporada.

SALUT I FUTSAL!
#JuntsPodem

AIXÍ...
#NOMAGRADAVILOBI
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El curs 20-21 ha representat un desafiament en l’organització 
del centre de màxima complexitat. Les mesures de prevenció 
per evitar contagis han estat un veritable mal de cap per tal 
que el contacte entre els grups bombolla fos molt reduït o 
inexistent. Les entrades i sortides sectoritzades i esglaonades, 
la presa de temperatura diària, la distància, la higiene constant, 
la ventilació òptima i, sobretot, la mascareta han estat elements 
que han complicat a l’extrem la tasca educativa. Per no només 
això, també ha comportat un repte per a la comunicació i 
la coordinació. El format telemàtic ha esdevingut part de la 
quotidianitat i així s’han dut a terme reunions diverses amb les 
famílies, Consell Escolar, AMPA, inspecció, serveis externs… i, 
fins i tot, entre el professorat a l’hora de fer claustres. 

Malgrat tot, hem fet una aposta valenta per intentar 
fomentar “una normalitat” dintre de les possibilitats 
existents. A tall d’exemple, cal comentar que hem pogut 
realitzar pràcticament la totalitat d’activitats externes 
que ens havíem plantejat: sortides a l’entorn (exploració, 
coneixement, curses d’orientació); culturals (teatres, 
Cantània, visita a museus…); esportives (piscina, visita a un 
camp de golf, bicicletades); lúdiques (viatge fi de curs) i de 
convivència (colònies).
El centre ha procurat mantenir l’essència d’algunes activitats 
consolidades com ara els ambients d’aprenentatge, que han 
acabat transformats en espais d’aprenentatge dintre del grup 
bombolla, però, sobretot, ha vetllat per recuperar l’alegria 
i la confiança de l’alumnat i continuar estimulant les ganes 
d’aprendre: tasca important després del sotrac viscut durant 
l’últim trimestre del curs passat. 

Com ja apuntava en el Pla Anual, el curs 2020-21 ha 
permès reinventar-nos i buscar solucions creatives on, en 
un principi, hi havia molta incertesa i por. Ha estat una 
experiència difícil, però gratificant alhora i de la qual 
sortim enfortits per entomar el curs vinent amb molta més 
tranquil·litat.  

L’equip directiu actual, format per la Marta Fos a càrrec de 
la secretaria, la Sílvia Bochaca com a cap d’estudis i jo com 
a director, fem la darrera giravolta i deixem el relleu al nou 
equip (Iris Gayete, Paula Albareda i Anna Albornà) que, de 
ben segur, afrontarà la nova etapa amb molta il·lusió i noves 
energies.  

Toni León Hidalgo 

UN CURS ÚNIC!

Valorem aquest 
curs d’escola 
bressol?... Vinga, 
som-hi!
Val a dir que vam 
començar amb 
molta incertesa 
i preocupació, 
no sabíem com 
anirien les coses!

La primera 
preocupació va 
ser com aniria 
l’adaptació...
Oh! Els pares i 
mares no podien 
entrar a l’aula i 
fer companyia 
als seus petits o 
petites, això va ser 
difícil d’organitzar (ens agrada fer una adaptació pausada, 
tranquil·la, en què els pares/mares i infant se sentint còmodes 
i acompanyats!), però entre tots i totes ho vàrem aconseguir 
(en petit grup i a l’aire lliure ho vam poder fer)!!!

L’altra cosa que ens va fer perdre una mica la identitat 
d’escola van ser els grups bombolla, estàvem acostumats a 
compartir molts moments junts. Al matí ens trobàvem tots/
es a l’aula polivalent, compartíem tardes, hores de dinar... 
Però això ens ha permès viure més en petit grup, a escoltar 
i atendre les petites coses del dia a dia, a unificar-nos com a 
grup petit, a tenir uns referents més clars, i a conèixer-nos 
millor.

Com podeu veure, sempre hem de treure la part positiva de 
les coses, i ara que ja acabem podem afirmar que ha estat un 
bon any, tot i les circumstàncies en què vivim. Creiem que 
l’èxit de tot és la confiança, l’escolta i el respecte que ens hem 
tingut entre tota la comunitat de l’escola bressol.

Només ens queda donar gràcies a les famílies per confiar en 
l’escola bressol i deixar-nos a les nostres mans el tresor més 
gran que tenen, els seus fills i filles.

Les educadores de la Llar d'Infants Els Ocellets

A l'escola Llebeig: A la llar d'infants Els Ocellets:
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Viure Vilobí – PSC, el  govern apàtic

Sembla que l’Ajuntament hagi perdut les ganes de treballar per Vilobí. Sembla que es limiti 
a complir l’expedient per poder mantenir la cadira quatre anys més a la propera legislatura. 
Es limita a intentar fer “millores” (entre cometes) al poble. 
Ho intenten, s’hi posen i es queden a mig camí.

Però no només d’intencions viu el poble.
Es gasten 40.000 € en una aplicació per a mòbils per intentar que l’Ajuntament es pugui 
comunicar amb el poble, presentada amb bombo i platerets la primavera del 2019 (just 
abans de les eleccions) i acaben fent un grup de WhatsApp per fer la mateixa tasca. I 
aquella aplicació? Morta? 40.000 € llençats a la brossa?

Es gasten 10.000 € al parc de Chiusanico per intentar fer-ne un gran parc i la millor 
atracció és una tirolina només apta per a gent ben valenta (heu provat de pujar-hi? Us hi 
encoratgem!), i s’obliden de fer-lo accessible per a totes les edats i realitats; o fins i tot de 
plantar-hi algun arbre perquè a les criatures (i famílies) no els agafi una lipotímia quan cau 
el bat de sol. Com també ha passat al nou parc del costat de la pista. Arbres? Naturalesa? 
Entorn? De què parlem...?

Sembla que a Vilobí les ombres estan sobrevalorades.
Quan mor un arbre, pavimenten el terreny on era i intenten dissimular-ho. On són les 
ombres fresques i agradables, i sobretot, necessàries? I la socialització que es produeix al 
seu esguard, on queda?

Inverteixen vés a saber quant en els Pèlags, posen senyalització nova per intentar fer-ne... 
què?, un espai natural protegit?, o un espai turístic?, o un gran parc enjardinat per a festes i 
esdeveniments? I oblidada queda la neteja, el manteniment o l’educació, que es du a terme 
gràcies als veïns del poble i la comarca, a les entitats de cura de l’entorn i a gent voluntària 
que pren aquesta responsabilitat impagable.
I tants i tants d’altres exemples, com el pati de l’escola, la dinamització del comerç local, 
la programació cultural, tan inexistent com els arbres del poble.
 
Us recomanem fer un tomb per la comarca i anar a fer un cop d’ull, per exemple,  al nou 
parc de la Granada, al Skatepark de les Cabanyes, a l’entorn de l’Alzinaret  de Santa Fe… 
No serà per falta de referents pròxims on inspirar-se!

On és l’alegria, l’entusiasme, la joie de vivre, les ganes per fer de Vilobí un referent al 
territori, una alegria per a les seves veïnes i veïns?
Potser seria hora de deixar de posar pegats. Senyors de Viure Vilobí-PSC (perquè 
bàsicament sou homes), si el lema és #magradavilobí, que es noti!

CUP ALTERNATIVA 
PER VILOBÍ

GRUPS 
POLÍTICS



CICLE DE 
CONCERTS AL 
PARC DELS 
TALLS 
16 DE JULIOL A LES 22.30 H
AL PÈLAG SEC: AINA I JOAN
Duet acústic vilafranquí format per Joan Moreno a la guitarra i Aina Ros a la veu. Un 
concert on podreu escoltar versions de cançons de tot tipus sempre amb el nostre 
toc íntim i personal. Algunes de les artistes que ens inspiren són Sílvia Pérez Cruz, 
Judit Neddermann, Russian Red... Diuen que no tot serà tranquil, que venen a donar 
guerra i muntar un bon xou!

23 DE JULIOL A LES 22.30 H
AL PÈLAG SEC: ESSENTIAL FEEL TRIO
Essential Feel és un trio professional 
de música en format acústic. Oferirà 
un repertori eclèctic i extens basat en 
versions actuals, jazz i bossa nova. 
Una formació amb un llenguatge propi 
i un íntim lirisme que ofereix melodies i 
moments feliços i despreocupats.

Entrada gratuïta. 
Reserves i inscripció prèvia trucant 
a l'Ajuntament de Vilobí (93 897 89 80). 

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 


