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PLE DEL DIA 16 D'OCTUBRE DE 2019

El passat 16 d’octubre va tenir lloc un ple 
extraordinari amb motiu de la moció en 
resposta a la sentència del Tribunal Suprem i 
per demanar l’amnistia de les persones preses 
polítiques catalanes i en defensa del dret a 
l’autodeterminació. La moció va ser presentada 
de manera conjunta pels grups municipals Sent 
Vilobí-JuntsxCat, Vilobí i República (ERC) i 
CUP Alternativa per Vilobí i va ser aprovada per 
unanimitat per tot el ple de l’Ajuntament. 

D’altra banda, el 21 d’octubre es va fer el sorteig 
dels membres de la mesa per a les properes 
eleccions generals del 10 de novembre. 

#ACORDS 
DE PLE DES-

TA-
CAT!
01: RETROBAMENT 
D'ALUMNES, EXALUMNES I 
PERSONES VINCULADES A 
L'ESCOLA LLEBEIG AMB MOTIU 
DELS 50 ANYS
El proper 15 de novembre es farà un sopar amb motiu del 50è 
aniversari de l’escola Llebeig. La Comissió d’Aniversari ha 
organitzat aquest esdeveniment amb l’objectiu de reunir alumnes 
i exalumnes del centre educatiu i persones que hi han estat 
vinculades per celebrar els cinquanta anys des de la seva posada 
en funcionament. El sopar, de format pica-pica, serà a les 21 h al 
Centre Cívic i per assistir-hi cal comprar el tiquet a l’ajuntament 
abans del 6 de novembre. El preu és de 15 € per als adults i 10 € 
per als menors de 12 anys. A la sala hi haurà un llibre on es podrà 
expressar el que ha significat per a cadascú formar part d’aquesta 
escola. No obstant això, en cas que no s’hi pugui assistir, es podrà 
deixar un missatge al correu habilitat per a aquesta ocasió: 
llebeig50anys@gmail.com. 

L'ALCALDE, FRANCESC EDO, A L'ACTE DE 
REBUIG A LA SENTÈNCIA I DE SUPORT ALS 
PRESOS POLÍTICS I EXILIATS CATALANS AL 
PALAU DE LA GENERALITAT
 
El passat 26 d'octubre l'alcalde de Vilobí 
va assistir a l'acte convocat per l'Associació 
Catalana de Municipis i l'Associació de 
Municipis per la Independència de suport del 
Món Local als presos polítics i exiliats catalans 
i de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem. 
Va ser Palau de la Generalitat i va ser presidit pel 
M. Hble. Sr. Quim Torra. L'acte va tenir lloc una 
setmana després que s'aprovés per unanimitat 
la moció en relació amb aquest tema presentada 
pels grups de l'oposició. 
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02: ACTES EN CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
Com cada any, des de la Regidoria de Cultura i Igualtat s’han organitzat un seguit d’actes amb motiu del Dia Mundial contra la 
Violència de Gènere. Els dies 20 i 27 de novembre de les 18.30 a les 20.30 tindrà lloc un taller de defensa personal. Es tracta d’un 
taller gratuït impartit per Joan Monge, cinturó negre 2n Dan de Judo i cinturó negre 1r en Defensa Personal. L’acte central, el 
dia 23 de novembre a les 20.45 h, és el tradicional sopar popular, que seguirà amb l’espectacle Agència matrimonial 7 d’amor, una 
obra interpretada per una sola actriu que narra la història de set dones que es presenten a una agència matrimonial a la recerca 
de parella. El preu del menú és de 13 € (amanida amb melmelada de tomàquet i formatge de cabra, secret ibèric amb reducció 
de vermut negre o bacallà gratinat amb oli al forn amb llit de samfaina i flam casolà de postres), i l’infantil, de 7 € (hamburguesa 
amb patates fregides i gelat). Les inscripcions es poden fer fins al 19 de novembre a l’ajuntament. 

03: INICIA EL CICLE DE 
MARXA NÒRDICA
El programa de caminades “A cent cap als 100”, adreçat a 
persones més grans de 60 anys, es reconverteix en el cicle 
de Caminades de Marxa Nòrdica. Vilobí del Penedès és el 
tercer any que participa en aquest projecte impulsat per la 
Diputació de Barcelona i que compta ja amb l’adhesió de 
vuitanta municipis de tota la província. L’objectiu del cicle 
és promoure l’esport saludable i fomentar les relacions 
interpersonals entre el col·lectiu de gent gran. 

Fa un parell d’anys, la Gerència de Serveis d’Esports de la 
Diputació de Barcelona va apostar per una tecnificació del 
cicle de passejades i el va convertir en un cicle de caminades 
de marxa nòrdica. Aquesta temporada 2019-2020, Vilobí del 
Penedès compartirà camí amb els municipis de Sant Celoni, 
Calella i Cornellà. 

Les quatre passejades seran el 21 de novembre a Sant Celoni, el 
29 de gener a Calella, l’11 de febrer a Cornellà i el 17 de març a 
Vilobí del Penedès. La trobada de la cloenda serà entre els dies 
12, 13 i 14 de maig a Santa Coloma de Gramenet. Les caminades 
són gratuïtes però cada participant s’ha d’endur l’esmorzar i 
el dinar. Les inscripcions per a la primera caminada es faran a 
l’ajuntament fins al 19 de novembre. 

El passat 14 d’octubre es va dur a terme un taller tècnic sobre la 
marxa nòrdica per a totes aquelles persones que participaran 
en el Cicle de Caminades de Marxa Nòrdica d’aquesta nova 
temporada 2019-2020. Va tenir una durada de tres hores i van 
fer exercicis d’introducció de bastons de marxa nòrdica. Hi van 
participar un total de 18 persones.

04: LA BRIGADA MUNICIPAL 
RENOVA LA VORERA DEL C/ LES 
FIGUERETES, MILLORA CAMINS 
I PUNTS DE RECICLATGE
Aquest mes d'octubre la brigada municipal ha estat 
treballant amb el sanejament de la vorera del c/ les 
Figueretes, que es trobava malmesa a causa a les arrels 
de l'arbrat existent. També destaca la feina realitzada per 
millorar els espais on es troben els contenidors. D'altra 
banda, s'han formigonat algunes entrades de camins i trams 
que es trobaven en molt mal estat, a conseqüència del temps.

La brigada municipal vetlla perquè els diferents equipaments 
i serveis del municipi estiguin en un estat òptim. És per això, 
que t'animem a fer-nos coneixedors de les accions que com a 
veí/veïna creguis que contribuirien a complir aquest objectiu.
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DIARI VISUAL
#MAGRADAVILOBI

04

01 13 persones s'han inscrit al curs d'informàtica bàsic. 
És gratuït i es fa a Cal Boter els dijous de les 9.30 h a les 
12 h. És un curs teòric i pràctic d’informàtica i es centra 
en l’ús bàsic de Windows i Internet (navegació, correu 
electrònic...).

02 El passat dimecres 16 d’octubre  es va realitzar 
un taller d’autoprotecció, suport vital bàsic i DEA a 
Cal Boter. Hi van participar 10 persones. Els objectius 
del taller eren dotar els participants d’eines i recursos 
necessaris per identificar una situació d’emergència i 
saber com actuar.

03 Els racons de la nostra escola! L'escola bressol 
està plena de petits racons o espais que conviden els 
infants a jugar, tocar, manipular, compartir, desendreçar, 
transportar... Espais que conviden al diàleg entre infants 
i educadores, entre ells mateixos o amb els pares i mares 
quan vénen a acompanyar-los o a recollir-los.

02

01

04 El pare de la núvia, una divertida comèdia 
protagonitzada per Joan Pera i escrita i dirigida per Joel 
Joan i Héctor Claramunt, va ser l'obra seleccionada per 
donar el tret de sortida a les excursions al teatre d'aquest 
curs 2019-2020. S'hi van apuntar unes cinquanta persones. 

05 S'ha realizat un curs de cuidadors i cuidadores de 
persones grans en situació de dependència. Va ser impartit 
per formadors de la Fundació Pere Tarres i els inscrits van 
poder conèixer els diferents tipus de dependència, què 
significa i implica ser cuidador, com afrontar l'envelliment 
progressiu de la gent gran i també el dol en cas de pèrdua. 
El curs estava adreçat a persones que es fan càrrec de 
familiars d'edat avançada però que no són professionals. 

06 Seguim fomentant l'alimentació saludable a través de 
tallers. Aquest octubre vam fer dolços amb motiu de la 
Castanyada. Com sempre, acompanyats de Vitampleni.

03
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Aquest més de novembre s'inicien les lligues 
escolars que organitza el Consell Esportiu de l'Alt 
Penedès. Els nens i nenes de l'Escola Esportiva 
Municipal esperen amb moltes ganes aquesta 
competició, ja que podran aplicar en situacions 
reals de joc el que han estat entrenant durant tot 
el mes d'octubre i que seguiran practicant durant 
tot l'any. 

El principal objectiu de l'EEM per aquesta 
temporada és mantenir els valors treballats 
durant aquests últims anys. Es creu que és tant 
important la pràctica de la modalitat esportiva 
com els valors que s'hi vinculen. 

S'INICIA LA TEMPORADA DE 
LLIGUES ESCOLARS 

RECICLEM BÉ. SABIES QUE...?

Els embolcalls de film i  plata van al contenidor groc, 
el d'envasos. 

HAS VIST COM AVANÇA LA PISTA 
POLIESPORTIVA? 

L'impacte visual que va comportar 
l'enderrocament dels vestidors de la pista 
poliesportiva va ser important per entendre 
que en aquest espai s'hi marcaria un abans i un 
després. Hem passat l'estiu i ens hem gairebé 
acostumat a veure la pista "sense la pista", però 
just la setmana passada vam veure com la nova 
construcció prenia forma i alçada.

Encara no ho has vist? Passa-hi! 

05 06

17/11 TALL DE LA BV-2127
Tots els accessos a la carretera de BV-2127 per sortir 
de Vilobí quedaran tallats de les 9.30 a les 13.00 h  
amb motiu de la Mitja Marató de l'Espirall. 
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CUP - ALTERNATIVA 
PER VILOBÍ

Benvolguts veïns,
Aquest mes teníem previst parlar del butlletí 

municipal i algunes de les resolucions del darrer 
ple (com ara el tractament de la informació 
en els resums de les actes publicats al Butlletí 
—que sempre queden coixos de neutralitat— i 
la poca delicadesa en les gestions per millorar 
l’estat d’alguns racons del poble, com ara els 
parcs infantils, només per exemple). Ara bé, 
tenint en compte la intensitat sociopolítica 
d’aquestes setmanes després de la sentència 
del Tribunal Suprem, volem expressar el 
nostre profund malestar per aquesta injustícia 
gegantesca i, com ja vam expressar en el darrer 
ple extraordinari convocat per aprovar la moció 

en rebuig de la sentència, exigim que l’equip 
de govern trenqui qualsevol acord o vincle amb 
Candidatura de Progrés (CP, marca municipal 
del PSC), altrament és un còmplice més 
d’aquesta sentència i de la vulneració dels Drets 
Humans. 

Mentre el PSC-PSOE-Candidatura de Progrés 
s’omplen la boca d’afirmacions intolerables 
(“en España no hay presos políticos ni 
exiliados”; “El govern no es planteja l'indult 
perquè el govern pensa que hi ha una sentència 
ajustada, proporcional, referida estrictament 
als fets i no a cap idea ni conducta ni situació 
excepcional, sinó a uns fets concrets”; “[Iceta 
afirma que Catalunya] no tiene derecho a la 
autodeterminación, y el 155 se tendría que 
volver a aplicar”), Viure Vilobí (VV-CP) vota 
a favor de la moció en rebuig de la sentència. 
Com s’entén aquesta dicotomia? Si realment 

VV només té interès en la política municipal —
com ha afirmat en diverses ocasions—, per què 
continua sota l’empara de CP?

Desitgem que les properes eleccions del 10-N 
reconfirmin una vegada més l’opció sobiranista 
del poble i que els resultats siguin una baula de 
reflexió sobre la realitat actual i el posicionament 
polític dels partits municipals. Animem també 
a tothom a sortir al carrer, mobilitzar-se i crear 
sinergies en la desobediència legítima per preservar 
la dignitat d’un país. Recordem, també, que cada 
dimecres al vespre es du a terme una concentració 
per cantar “El cant dels ocells” i “L’estaca” i “Els 
segadors” a la plaça de la Vila. Us animem a 
participar-hi i felicitem la iniciativa veïnal.

Per al mes que ve, esperem poder-nos centrar 
en aspectes més municipals, i no dubteu a fer-
nos arribar les vostres inquietuds o opinions a 
vilobidelpenedes@cup.cat

VILOBÍ I REPÚBLICA 
-  ERC

ARA ÉS L’HORA, SEGADORS!

Ja fa quatre mesos que vam encetar el 
nou mandat a l’Ajuntament de Vilobí del 
Penedès. En el discurs del nostre grup al ple 
d’investidura, el 15 de juny, ja vam albirar 
que vindrien temps convulsos al país i que 
això no deixaria Vilobí al marge. Fa quatre 
mesos ja vam dir que la sentència seria dura 
i que, al llarg d’aquest mandat, passaran 
coses. I així és. Després de la sentència del 

Tribunal Suprem ha arribat el moment de 
dir prou. Fa dies que diferents col•lectius es 
mouen per fer sentir la seva veu. I en aquesta 
veu també hi ha la de Vilobí. Ha arribat el 
moment que aquest 80% del poble que vota 
partits independentistes en les eleccions 
catalanes i espanyoles facin sentir la seva 
veu.Si fem pinya aquí i arreu, malgrat les 
directrius partidistes que promouen els egos 
personals i col·lectius, estarem fent un pas 
de gegant envers aquest procés que, tant 
nosaltres com els de l’A por ellos, sabem que 
ja no pot fer marxa enrere.

Actualment, a Vilobí governa el grup 
municipal socialista amb el 47% dels vots, 
mentre que les formacions independentistes 

n’aglutinem el 53%. Ja sabem que qui ens 
governa no passa de les paraules escaients i els 
gestos formals respecte al context del país, però 
la realitat s’imposa. I ara és l’hora de fer palès 
el veritable sentiment del poble. Ens hem sumat 
a les manifestacions de rebuig a un sistema 
polític espanyol que menysté la nostra llibertat, 
els drets civils i polítics, un sistema polític que 
no coneix la democràcia. Ara ens toca defensar 
la llibertat d’expressió i de manifestació que 
tant ens va costar conquerir, i això vol dir 
sumar Vilobí a aquest tsunami que reclama 
justícia i democràcia. Ara ens toca superar 
les pors. Que res ni ningú no ens faci callar: 
amnistia, democràcia, autodeterminació.

Visca Catalunya lliure!

SENTVILOBÍ + 
JUNTSXCAT

El passat 16 d’octubre, el nostre grup 
SENTVILOBI+JuntsxCat, conjuntament amb 
la CUP i Vilobí i República-ERC, va sol·licitar 
un ple d’urgència després de saber el resultat 
de la sentència dels presos polítics. El Ple tenia 

un únic punt en què es deia que la sentència 
del Tribunal Suprem era una injustícia i per 
demanar l’amnistia per a la persones preses 
polítiques catalanes i en defensa del dret 
d’autodeterminació. 

SENTVILOBI+JuntsxCat  va explicar en 
el Ple que vivim uns dies tristos perquè han 
sentenciat de 9 a 13 anys de presó a polítics i a 
líders socials que l'únic que han fet és allò per 
al qual els vàrem votar, o sigui, donar veu al 

poble de Catalunya per a la nostra Independència. 
Això és una injustícia! És per això que volem 

que el poble de Vilobí se sumi a mostrar el rebuig 
a la sentència i a comprometre's amb el dret 
d'autodeterminació. 

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.

VIURE VILOBÍ

Des del grup municipal Viure Vilobí 
lamentem la situació d’empresonament dels 
líders del procés independentista i volem 
mostrar la nostra solidaritat amb el seu patiment 
i el de les seves famílies. Esperem i desitgem la 
seva llibertat el més aviat possible. Creiem que 
la sentència judicial no representa la solució 
d’aquest conflicte, que hauria de ser a través del 
diàleg i la negociació entre les diferents forces 

parlamentàries i els polítics amb responsabilitat 
de govern.

El grup Viure Vilobí el formem persones amb 
diferents opinions i sensibilitats vers la política i 
les maneres de fer, cosa que enriqueix i fomenta 
el debat. Evidentment, també en relació amb 
l’actual situació política a Catalunya. Sempre 
ens hem volgut centrar en el poble, escoltant 
els nostres veïns i veïnes i procurant llegir-los i 
interpretar-los degudament per satisfer les seves 
necessitats. 

Ens vam presentar per treballar pel poble, la 

seva gent i fer que viure a Vilobí sigui viure amb tot 
el que comporta aquest verb. Malgrat això, el procés 
està marcant cada vegada amb més força el nostre 
dia a dia i també forma part de la nostra gent. És 
per això que hem volgut respectar i donar via lliure 
a les iniciatives que se’n deriven quan hem cregut 
que recollien opinions i sentiments d’una gran part 
dels veïns i veïns de Vilobí i també ho vam fer el 
passat 16 de novembre votant a favor de la moció 
presentada sobre la sentència del procés.

Per a qualsevol dubte o aclariment, no dubteu en 
contactar-nos a viurevilobi@gmail.com.  
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ALBA ESTEVE. 

PERSO
N

ES.
GENERACIONS LLEBEIG
50è aniversari de l'escola



8 VILOBÍ, EL TEU POBLE / MUNICIPAL

PROPOSTES

28/11. CURS D'ÚS DE MÒBIL I TAULETA TÀCTIL
Aquest novembre iniciarà el curs d’Ús del mòbil i de la tauleta tàctil. Serà 
els dies 28, 12 i 19 de novembre de les 9.30 a les 12.00 h a Cal Boter i és gratuït. 
S’aprendrà a utilitzar el correu electrònic, whatsapp, xarxes socials, lector QR, 
l’app del banc i la gestió de les fotos al núvol, entre moltes altres coses. 

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!
1 de novembre a les 19.30 h 
NEW YORK

10 de novembre a les 19.30 h 
SHÁKATA

17 de novembre a les 19.30 h 
SOL DE NIT

24 de novembre a les 19.30 h 
LIBERTY

21/11 MARXA NÒRDICA A SANT CELONI
No et perdis la primera caminada del Cicle de Marxa Nòrdica. Serà el 21 de 
novembre de les 8 h a les 16.30 h aproximadament (cal portar esmorzar i dinar) 
i s’anirà a Sant Celoni. És gratuïta però cal apuntar-se a l’ajuntament fins al 19 
de novembre. 

16 I 21/11 BIBLIOBÚS A VILOBÍ
Els dijous 7 i 21 de novembre de les 16.00 h a les 19.00 h, el Bibliobús serà a 
Vilobí. El servei ofereix el préstec de llibres, revistes i tot tipus de materials 
audiovisuals. Encara no tens el carnet? Fes-te’l, és gratuït! 

24/11. ANELLAMENT 
D'OCELLS AL PARC DELS TALLS
El 24 de novembre es farà una nova sessió 
d’anellament d’ocells al Parc dels Talls. La 
jornada, que començarà a les 8 h i s’allargarà fins 
les 12.30 h, permetrà conèixer en què consisteix 
l’anellament i com es treballa i s’explicaran les 
característiques de totes les espècies detectades 
i la informació que s’ha anat recopilant sobre el 
seu comportament al Parc dels Talls. 

El punt de trobada serà al costat mateix del 
pàrquing del Pèlag Gran. Es pot arribar en 
qualsevol moment mentre duri l’activitat, però es 
recomana anar-hi com més aviat millor per a una 
millor observació. 

15/11. 5OÈ ANIVERSARI DE L'ESCOLA LLEBEIG
Has estat alumne de l’escola Llebeig o hi has tingut vinculació? No et perdis el 
sopar de celebració del 50è aniversari. El preu per als adults és de 15 €, i de 10 
€ per als menors de 12 anys. Tens temps fins al dia 6 de novembre per apuntar-
t’hi (a les oficines municipals). 

06/11. XERRADA AMB 
XEVI VERDAGUER
El proper 6 de novembre a les 19.00 
h, el reconegut i mediàtic Xevi 
Verdaguer serà al Centre Cívic de 
Vilobí del Penedès per parlar sobre 
“La influència de l’intestí en la salut 
emocional”.  L’entrada val 10 € i es 
podrà comprar a l’ajuntament o el 
mateix dia de l’esdeveniment. Els 
veïns i veïnes del municipi tenen 
l’accés gratuït, però han d’inscriure’s 
abans del migdia del mateix dia a les 
oficines municipals (en cas que no ho 
facin, es cobrarà el preu de l’entrada 
general). Xevi Verdaguer és l’autor de 
l’exitós llibre Transforma la teva salut. 
Col·labora en diversos programes de 
ràdio i televisió, realitza conferències 
i té dues consultes pròpies. La 
visió holística de Verdaguer sobre 
el cos humà l’ha convertit en un 
professional de primer nivell en 
l’àmbit de la salut i l’alimentació.

23/ 11. SOPAR I ESPECTACLE CONTRA LA 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Tradicional sopar popular, que seguirà amb l’espectacle Agència matrimonial 7 d’amor. 
Preu 13 € adults i 7 € infantil. Inscripcions fins al 19 de novembre a l’ajuntament. 


