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01 ALTA PARTICIPACIÓ A LES 
ELECCIONS MUNICIPALS 
El 28 de maig es van celebrar les eleccions municipals i 
europees. La participació va ser d’un 82,5 %, que significa que 
679 persones, d’un total de 823 de censades, van exercir el seu 
dret a vot. Viure Vilobí (Candidatura de Progrés) va guanyar 
les eleccions municipals en obtenir 315 vots, seguida de Vilobí 
i República (ERC) amb 154, Sent Vilobí (Junts per Catalunya) 
amb 114 i la CUP amb 75. D’aquesta manera, Viure Vilobí 
obté la majoria absoluta amb 5 regidors i regidores, i l’actual 
alcalde, Francesc Edo, renova l’alcaldia, amb Josep Lluís 
Arbós, Agustí Díaz-Prieto, Elena Colet i Sergi Muela com a 
regidors/es. L’oposició es configura amb 2 regidors i regidores 
de Vilobí i República (ERC), Ramona Suriol i Josep Maria 
Flores respectivament, Ester Vallès com a regidora de Sent 
Vilobí (Junts per Catalunya) i Anna Freixedes de la CUP. 

Pel que fa a les eleccions europees, hi va haver una partici-
pació del 80,46 %, molt per sobre de la del 2014 (53,85 %). Les 
forces més votades van ser Junts per Catalunya, amb 329 vots, i 
ERC, amb 200. A una gran distància, les seguien el PSOE amb 
63 vots, Ciutadans amb 21 i Podemos amb 15. 

El proper 15 de juny tindrà lloc l’acte de presa de possessió del 
nou consistori. 

DES-
TA-
CAT!

02 EL FESTIVAL TALLS TORNA 
A DESTAPAR L'ESTIU! 
El proper divendres 21 de juny, tornarà a tenir lloc, després d’un 
any d’aturada, el Festival Talls, un seguit de concerts gratuïts a 
l’aire lliure a l’entorn natural del Pèlag Sec del Parc dels Talls i 
organitzats per l’Ajuntament de Vilobí del Penedès. 

Els concerts començaran a les 20.30 h i s’allargaran fins 
aproximadament les tres de la matinada. La proposta musical 
combina artistes locals i grups emergents del panorama català. 
Enguany, els caps de cartell són Cesk Freixas i Sandra Bautista, 
seguits per Joan Blau i l’Espiadimonis. En acabar els concerts, el Dj 
Patata s’encarregarà de posar punt i final al festival. 

Un dels principals objectius del Festival Talls és promocionar 
el municipi, el Parc dels Talls, els cellers i empreses del nostre 
municipi. És per aquest motiu, que, gràcies a la seva col·laboració, 
es potencia el consum de vi dels diferents elaboradors de Vilobí: 
Domènech Vidal (Vallformosa), Descregut, Planas Albareda, Mont 
Picolis i Loxarel. Al mateix recinte del concert, hi haurà foodtrucks 
perquè la gent pugui sopar. L’entrada és gratuïta però per tal 
de garantir la sostenibilitat de l’esdeveniment, està prohibida 
l’entrada de beguda i menjar que no sigui de la barra o foodtrucks. 

El Festival Talls va néixer el 2012 com un acte més de la 
programació de la Festa Major del municipi de Vilobí, però al 
llarg dels anys ha pres forma i caràcter propi amb l’objectiu de 
consolidar-lo com un esdeveniment important en el calendari 
cultural del territori.  Pel Festival Talls hi han passat grups de 
música emergents com Sanjosex, Joana Serrat, El Petit de Cal 
Eril, Inspira, Cálido Home, Painomi, Pribiz i The Trees Barcelona,  
entre d’altres. 
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DIARI VISUAL
#MAGRADAVILOBI
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01 El passat cap de setmana del 18 i 19 de maig va tenir 
lloc a Ulldecona el Campionat de Catalunya Absolut de 
Twirling organitzat per la Federació Esportiva Catalana de 
Twirling. El Club de Vilobí hi presentava dos exercicis que 
van assolir molt bons resultats. 

En la modalitat Equip Infantil, va quedar en 2a posició tant 
a la semifinal com a la final, deixant al seu darrere set clubs. 
Per altra banda, en la modalitat Grup Infantil, representat 
per atletes de 5 a 9 anys, va quedar en 1a posició, deixant 
endarrere dos clubs més, i es va proclamar campió de 
Catalunya en aquesta modalitat. Les integrants de l'equip, 
d'edats compreses entre 7 i 9 anys, són la Nika, la Diona, 
la Mar, la Laia, la Jana, la Foix i la Paula. Per altra banda, 
en la modalitat Grup Infantil, representat per atletes de 
5 a 9 anys, va quedar en 1a posició, deixant endarrere 
dos clubs més, i es va proclamar campió de Catalunya en 
aquesta modalitat. En aquest cas, les components són: 
l'Arés, la Clàudia, l'Ariadna, la Txell, la Nika, la Diona, la 
Mar, la Laia, la Jana, la Foix i la Paula. 

Aquesta és la primera vegada en la història del Club que 
s'aconsegueixen aquests resultats en exercicis amb atletes 

02

01

d'aquestes edats. Així doncs, el Club Twirling Vilobí acaba 
la temporada amb molt bones sensacions. 

Abans de posar punt i final, però, us informem que el Club 
s'està preparant per la festa final, que tindrà lloc el dissabte 
22 de juny a partir de les 19.30 h al Centre Cívic de Vilobí 
del Penedès. L’entrada és gratuïta i és un bon moment per 
conèixer i gaudir dels exercicis de les twirlers del municipi. 

02 L’equip femení infantil de vòlei de l’Escola Esportiva 
ha acabat la temporada de manera immillorable després 
de proclamar-se sotscampiones territorials i campiones 
comarcals en la seva categoria. 

Moltíssimes felicitats, noies.

03 Com cada any els Avis de Vilobí i els seus amics de 
l'entorn varen celebrar el dinar del Dilluns de Pasqua. Va 
ser el dia 22 d'abril al Centre Cívic Jaume Via. Després de 
dinar, el duet Anthony i Lucy va amenitzar la festa. També 
aquesta primavera, els avis hem anat d’excursió al Mercat 
del Ram a la comarca d’Osona. El proper acte important 
serà el dinar de germanor el proper juliol.
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04 La Regidoria d’urbanisme ha impulsat un procés de 
participació entre els alumnes de l’escola Llebeig per de-
cidir com es renovaran els parcs infantils del municipi. Mit-
jançant diferents fotomuntatges, l'alumnat ha pogut es-
collir quina versió és la que més agrada per les plaçes de 
Chiusanico i la Cooperativa de Bellver. Aquesta acció ha 
estat possible gràcies a la col·laboració de l’equip directiu 
de l’escola. La renovació dels parcs infantils es preveu de 
cara a final d’any.

05 L’estiu és a tocar i des de la Regidoria de Joventut 
ja s’estan preparant les activitats adreçades per a nens 
i joves durant les vacances escolars. Cal destacar que 
l’Estiu Jove, que aquest any tornarà a anar a Menorca, 
ha tingut més de 160 preinscripcions, fet que demostra 
la consolidació d’aquest programa per a joves de 12 a 16 
anys com a capdavanter entre totes les propostes de la 
comarca per a aquest col·lectiu.

06 Durant aquest mes de maig s’ha realitzat un cicle 
d’activitats físiques saludables. Concretament s’han fet 
cursos de reeducació del sol pelvià i hipopressius, acti-
vitat física i maduresa i de com cuidar l’esquena durant 
l’embaràs. També s’han dut a terme tallers d’alimentació 
saludable amb Àstrid Barqué, que com sempre, són molt 
ben acollits entre els veïns i veïnes.

07 Tota una vida dedicada a l'educació dels més petits! 
Gràcies, Joana, per tots els moments que hem passat 
juntes, compartint vivències, preocupacions, buscant 
solucions, organitzant l'escola, buscant la millor manera 
d'educar i acollir a les famílies, aprenent les unes de les 
altres, pensant com fer una escola acollidora i plena de 
racons de joc. 

Mil gràcies! Les teves companyes!

04

05

06

07
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Ha tingut resposta a moltes preguntes. Ha estat la 
tranquil·litat en moltes ocasions. Ha curat consciències 
en moments de dubtes i pors. Si hi ha algú en l’imaginari 
col·lectiu de tots els vilobinecs/ques és la Joana. Tots en tenim 
algun record i el millor de tot, i el que ho fa més extraordinari, 
és que aquests sempre tenen un denominador comú, la 
tendresa i el respecte absolut. La Joana ha dedicat una vida 
sencera a mostrar la part més bonica de la vida als que acaben 
d’arribar, assumint la responsabilitat que comporta fer-ho 
ensenyant també que a vegades hi ha límits i que en qualsevol 
cas, tot és millor si és compartit. Per a moltes famílies, ella ha 
estat la porta d’entrada al poble, la primera persona que han 
conegut i el primer motiu que fa pensar que Vilobí és un bon 
lloc on viure, que té quelcom especial. Per a moltes altres que 
ja la coneixen, la confiança de saber que el que més estimen 
està en bones mans. En qualsevol cas, algú que estén la mà i 
que fa més segur agafar-l'hi. Tan exigent i responsable com 
entranyable i dolça, així és la Joana. Només cal entrar a la Llar 
d’Infants per entendre-ho, només cal sentir a parlar d’ella. 

Joana, et desitgem tota la sort del món en aquesta nova 
etapa. Sabem que l’encetes tranquil·la, sabent que hi deixes 
un equip tan compromès com tu. Ens seguirem veient i ens 
saludarem sabent que ens coneixes molt millor del que ens 
pensem perquè tu ens has vist quan hem sigut més nosaltres 
que mai, ja sigui perquè érem tan petits que encara no teníem 
consciència o bé perquè s'és més conscient que mai al ser 
pares.  

Moltíssimes gràcies. 

JOANA GONZÁLEZ
Una vida dedicada a l'educació 
dels més petits

ALBA ESTEVE. 

PERSO
N

ES.
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Sempre que surto en bici, 
penso en dues coses: surto 
per descobrir llocs on no he 
estat mai, o torno a reviure 
llocs que han estat una mina 
d’or per poder desfogar-se 
quan corres en bicicleta. 
Aquest precisament és una 
trialera que tant m’encanta 
fer i que no és gaire difícil, ja 
que és un camí de baixada. 
Trobat al tallafoc dels pèlags, 
aquest es el camí que costa 
començar, però dona plena 
felicitat en acabar.

Com que no puc evitar 
descobrir els boscos de 
Vilobí, aquí comença una 
de les tantes trialeres que 
pots descobrir. Darrere 
el dipòsit d'aigua, tenim 
aquesta caseta de control 
i justament després de 
passar-la ens trobem amb el 
principi d'una de les millors 
experiències a Vilobí si 
t'agrada el senderisme. 
Tram curt però intens on els 
nervis poden fer una mala 
passada; tot i això, no treu 
l’emoció d’haver-lo descobert gràcies al meu germà, que em va 
enganxar a això del ciclisme.

El racó de pensar... No hi ha gaire cosa a dir a part que és un 
raconet que vaig descobrir mentre rodava per la part de darrere 
dels pèlags.  La màgia d'aquest raconet és tanta que fins i tot van 
deixar una llibreta amb un bolígraf perquè la gent que hi arribi 
pugui escriure les sensacions que li transmet.

És senzillament un racó ple d'amor i tendresa a l’espera que la gent 
descobreixi aquest preciós indret.

VILOBÍ EN BICI 
El poble a dues rodes amb el Raúl. 
RAÚL RUIZ

Des del mirador de Can Bitxac es pot contemplar aquesta gran 
panoràmica del Pèlag Gran, un lloc on es presencia una tranquil·litat 
inigualable, encisadora i sobretot plaent. Un dels llocs preferits per 
poder fer una pausa mentre vas descobrint els raconets de Vilobí.

El “mirador” de la cara nord del Pèlag Gran és una de les parades 
obligades per poder visualitzar amb tot detall com de gran és el 
llac per on tanta gent ha passat. 
És un dels indrets amb les millors vistes, en la meva opinió, del llac 
més gran que tenim aquí al nostre poble. 

Aquest no és un dels llocs més adequats si vols conèixer Vilobí, 
però és un dels meus preferits, ja que el tinc al costat de casa. 
Un camí per on pots acabar arribant als pèlags o fins i tot a Sant 
Martí Sarroca. Les vistes potser no són de les millors, però a mi 
m'encanta tenir un paisatge tan bonic al costat mateix. 



7JUNY 2019

CUP ALTERNATIVA 
PER VILOBÍ 

Des de la CUP-Vilobí del Penedès volem fer arribar 
el nostre més sincer agraïment a totes les persones 
que diumenge 26 de maig ens vau fer confiança. 
Mantenim, gràcies a vosaltres, la representació a 
l’Ajuntament i continuarem treballant per fer-hi 
arribar altres maneres de treballar i prioritats que al 
nostre entendre sovint són menystingudes.

També volem felicitar la resta de candidatures que 
es presentaven. De fet, dels resultats del 26 de maig, 
el que considerem més positiu és que totes les llistes 
hagin obtingut representació. Pensem que això ha 
de ser posat en valor en els processos de presa de 
decisions, per exemple, en el funcionament dels plens 
municipals. Ara bé, creiem que aquesta diversitat 

GRUPS POLÍTICS

sorgida dels resultats de diumenge ve acompanyada 
d’un parany que, precisament, en soscava les 
possibilitats. Ens referim a la repetició de la majoria 
absoluta aconseguida per Viure Vilobí. 

Des de la CUP entenem que un govern en majoria 
simple o en acord postelectoral enforteix les preses de 
decisions mitjançant consensos amplis que incloguin 
la diversitat i ampliïn la participació veïnal. D’altra 
banda, i tenint en compte el context polític nacional, 
ens dol que el partit que ha obtingut més vots sigui 
precisament l’únic partit de Vilobí que no s’ha mostrat 
afí al camí cap a la independència del nostre país 
i que no treballarà pels drets a l’autodeterminació 
dels catalans. Tanmateix, i malgrat tot, persistirem 

tossudament en aquest objectiu d’eixamplar la 
democràcia i potenciar la participació. És un eix 
de treball primordial per a la CUP. Creiem que les 
polítiques municipals es legitimen mitjançant la 
inclusió i participació del màxim de veïns i que 
no n’hi ha prou anant a votar un cop cada quatre 
anys. Per això, treballarem sobretot per promoure la 
transparència i la difusió d’informació.

Sigui com sigui, tenim per davant quatre anys amb 
molta feina per fer i amb intenció d’arribar als veïns, 
entitats i a tota la xarxa social del poble, perquè és el 
poble qui fa el poble. 

Governem-nos!

VIURE VILOBÍ

Benvolguts/es, 

Des del grup Viure Vilobí volem agrair l’alta 
participació a les passades eleccions del 26 de 
maig i la confiança de totes les persones que van 
escollir les nostres propostes i que ens permetran 
assumir durant quatre anys més la responsabilitat 
de gestionar l’Ajuntament de Vilobí del Penedès. 
Fem extensiu l’agraïment als veïns i veïnes que, 
amb altres propostes, també s’han esforçat per 

imaginar i construir un Vilobí millor. Des de 
Viure Vilobí, estem entusiasmats per treballar i 
dur a terme els compromisos amb els quals vam 
presentar-nos a les eleccions. Ho farem de manera 
seriosa i responsable, prioritzant el poble i les per-
sones, les que ens han votat i les que no. Seguirem 
a peu de carrer, col·laborant, participant, fent tot 
el que estigui a les nostres mans perquè ens sentiu 

propers. Seguirem fent poble, en podeu estar ben 
segurs. 

Per acabar, volem donar les gràcies als regidors 
Xavi Serra i Ricard Galimany i a la regidora 
Mireia Domènech per l'excel·lent tasca que han 
realitzat durant aquest quatre anys a l'Ajuntament 
en les seves àrees d'actuació. 
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PROPOSTES!

VINE A DONAR 
SANG!

El dijous 20 de juny, vine a donar 
sang! A partir de les 18 h a Cal 
Boter! Amb una vegada no n'hi 
ha prou! 

BALLA CADA 
DIUMENGE AMB 
L'ABS!

La temporada de balls està a 
punt de finalitzar. El proper 16 
de juny és l'últim dia i ballarem 
amb l'orquestra New York i en 
acabar, hi haurà berenar per 
als assistents. D'altra banda, 
us informem que els diners 
recaptats de les entrades del 
ball del dia 9 de juny aniran 
íntegrament destinats a l'Institut 
d'Oncologia de Catalunya. 

TALLER: COQUES DE 
SANT JOAN

El 21 de juny, l'Àstrid Barqué ens 
ensenyarà a fer coques de Sant Joan. Al 
taller, els infants podran realitzar la seva 
pròpia coca, des de la massa fins a la 
forma i la guarnició, i se l’enduran per 
coure-la a casa i compartir-la la vespre 
amb qui celebrin la revetlla. A les 17.30 h 
a Cal Boter. Inscripcions, 5 €. 

FESTIVAL DE 
TEMPS DE DANSA

El diumenge 16 de juny es 
celebrarà el festival de final 
de curs de l'entitat Temps de 
Dansa, en el qual ballaran més 
de 80 components. Serà a les 
12.30 h al Centre Cívic Jaume 
Via. Les entrades són gratuïtes. 

OBERTURA DE LA PISCINA 

El dia ... de juny, s'inaugura la temporada de 
piscina a Vilobí. Durant la primera setmana, les 
instal·lacions només estaran obertes de... a .... de 
la tarda. A partir del dia ... la piscina romandrà 
oberta de les ... a les .... Durant l'estiu, s'han 
programat diferents activitats adreçades a totes 
les edats. Per a més informació,  consulta les 
oficines municipals. 

FESTA FINAL DE 
TWIRLING

Vine a veure els exercicis de la 
temporada 2019! T'esperem el 
22 de juny a les 19.30 h al Centre 
Cívic Jaume Via.  Les entrades 
són gratuïtes. 

TALLER: DECORA EL TEU 
CABÀS

El dia 27 de juny, de les 17.30 a les 20.30 h a Cal 
Boter, decora el propi cabàs de palma amb roba 
i  introdueix-te a la tècnica de l’stencil pintant-hi 
un petit detall. Es farà un descans de 10-15 min 
amb brack-coffee. 

A càrrec de Quitiquilma. Truca a l'ajuntament 
per inscriure-t'hi. Preu: 10 € per a residents i 12 € 
per a no residents. 

FESTIVAL 
TALLS 

El dia 21 de juny a partir 
de les 20.30 h, t'esperem 
al Pèlag Sec de Vilobí, per 
gaudir del Festival Talls. 

L'entrada és gratuïta 
però recorda que, amb 
l'objectiu de fer l'acte 
sostenible, està prohibida 
l'entrada de menjar i 
begudes. Hi haurà food 
trucks amb menjar i 
barra amb vins locals 
(Domènech.Vidal, Mont 
Picolis, Loxarel, Descregut 
i Planas Albareda) a preus 
populars. 


