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#DESTACAT
ACORDS DE PLE
13 DE MAIG 2020
• Per unanimitat, s’aprova una proposta per a la millora del
transport en tren al Penedès, per demanar més freqüències
entre el Penedès i Barcelona, millorar les estacions de la
comarca, crear l’Autoritat del Transport de la Vegueria
Penedès i millorar la connectivitat entre les arribades dels R8
i les sortides dels R4.
• Amb els vots favorables dels grups municipals Viure
Vilobí-CP i Vilobí i República-ERC, i les abstencions
dels grups municipals CUP-Vilobí del Penedès i
SentVilobí+JuntsxCat, s’aprova reclamar l’execució
immediata del carril bus-VAO a la B-23.

CONVOCATÒRIA DE DOS
LLOCS DE TREBALL PER A LA
TEMPORADA DE PISCINA
Les tasques que han de dur a terme són: servei de taquilles,
servei de control d’aforament i ús de vestidors i lavabos,
neteja i manteniment de les instal·lacions, amb exclusió
expressa de la depuradora, control i cloració de l’aigua
i jardineria. El contracte abastarà des que es permeti
l’obertura de les piscines d’ús recreatiu fins al 2 de setembre
de 2020, ambdós inclosos. L’horari és de dilluns a diumenge
de 10.30 a 15.30 per a una plaça, i de 15.30 a 20.30 per a l’altra.
El termini de presentació de sol·licituds va acabar el dia 10 de
juny de 2020, a les 14.00 hores.

• Amb els vots favorables dels grups municipals Viure
Vilobí-CP i SentVilobí+JuntsxCat, l’abstenció del grup
municipal CUP-Vilobí del Penedès i els vots en contra del
grup municipal Vilobí i República-ERC, s’aprova la proposta
per demanar un baixador d’alta velocitat al Penedès i
d’estació intermodal d’alta velocitat a Vilafranca del Penedès.
• Per unanimitat, s’aprova una moció conjunta dels grups
municipals CUP-Vilobí del Penedès i SentVilobí+JuntsxCat
sobre la situació provocada per la covid-19 a Vilobí del
Penedès, en la qual se sol•licita una reunió quinzenal de tots
els grups a l’Ajuntament i que s’informi la ciutadania de les
actuacions que duu a terme l’equip de govern.
• En assolir només quatre vots a favor (dels grups
municipals Vilobí i República-ERC, SentVilobí+JuntsxCat
i CUP-Vilobí del Penedès), queda desestimada una moció
del grup municipal Vilobí i República-ERC de reprovació
del govern municipal per la gestió de la crisi de la covid-19 al
nostre municipi i l’activació de mesures urgents.
• Per unanimitat, s’acorda deixar sobre la taula dues
mocions del grup municipal Vilobí i República-ERC, una
sobre la naturalització d’espais i la gestió de l’arbrat viari
i una altra per incentivar i promoure l’ús de la deixalleria
municipal i millorar la gestió dels residus, amb el compromís
que seran estudiades i consensuades per tots els grups
municipals.
Vols saber-ne més?
Llegeix l'acta sencera del ple al portal de transparència de
l'Ajuntament de Vilobí.

LLIURAMENT DE MASCARETES
A LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI
L’Ajuntament de Vilobí del Penedès ha adquirit mascaretes
higièniques reutilitzables per a distribuir-les gratuïtament
entre la població. En concret, es lliuraran dues mascaretes
per persona.Aquestes mascaretes tenen les característiques
següents: són reutilitzables, estan confeccionades amb teixit
hidròfug (impermeable), es poden rentar a 60º i equivalen
entre una mascareta quirúrgica i una FFP2.
Podeu passar a recollir-les per les oficines municipals de
dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. Si recolliu les mascaretes
adreçades a altres persones, a més de la vostra, haureu de
complimentar una declaració indicant el nom i cognoms
d’aquelles persones, per tal d’evitar duplicitats de lliurament.
Juntament amb les mascaretes, us facilitarem les instruccions
per a la seva neteja i desinfecció.
Fins a dia d’avui, la meitat de les veïnes i veïns de Vilobí ja
han recollit les seves mascaretes. Encara manca l’altra meitat.
Recordeu que per a la salut de tothom hem de protegir-nos i
protegir els altres. Veniu a recollir les vostres mascaretes!

JUNY 2020

CONVOCATÒRIA D'AJUTS A LES CONVOCATÒRIA D'AJUTS DE
FAMÍLIES
MENJADOR ESCOLAR
L’Ajuntament ha aprovat les bases reguladores per a la
convocatòria d’ajuts extraordinaris a les famílies per la situació
de la covid-19, i ha habilitat una partida de 10.000,00 euros
per fer-hi front. L’objecte de la convocatòria és atorgar ajuts
extraordinaris a les persones, principalment famílies amb
infants a càrrec, que han estat afectades per l’actual situació
econòmica provocada per la propagació del coronavirus.
Es fa referència especialment a aquelles persones que hagin
perdut la feina arran del tancament de la seva empresa, o que
l’empresa on treballen hagi reduït la plantilla a partir del dia
15 de març degut als efectes del Reial Decret 463/2020, de 14
de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de
la situació de la crisi sanitària ocasionada per la covid-19, o
bé, aquelles persones que s’han vist afectades per un ERTE
(expediente de regulación temporal de empleo) o ERTO
(expedient de regulació temporal d’ocupació) motivat pel
mateix Decret o alguna situació de caràcter anàleg que pugui
ser admesa com a equivalent pels serveis socials municipals
i que, per aquests motius, acreditin no tenir ingressos,
patrimoni o recursos suficients per fer front a les despeses de
lloguer, subministraments bàsics (aigua, llum, gas i internet) i
aliments bàsics.
Es podrà presentar una sol·licitud d’ajuda extraordinària
per unitat familiar durant un termini inicial de dos mesos
comptats a partir de la data de la publicació de l’anunci de
convocatòria en la pàgina web municipal. Trobareu tota la
informació a la pàgina web municipal: www.vilobi.cat. També
podeu adreçar-vos a l’ajuntament, demanant cita prèvia al
telèfon: 93 897 89 80, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha establert mecanismes
de col·laboració amb els centres educatius i els ajuntaments
per tal que les sol·licituds que no es puguin tramitar
telemàticament es puguin recollir i lliurar al municipi on està
escolaritzat cada alumne.
El dilluns 1 de juny s’obrirà el termini per sol·licitar els ajuts de
menjador per a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris, segon
cicle d’educació infantil i centres d’educació especial.
La tramitació d’aquests ajuts es feia tradicionalment de
manera presencial des de les dependències del Consell
Comarcal, que és qui en té la competència. Enguany, per tal
d’evitar possibles contagis de la covid-19 (per les més de 2.000
persones que s’haurien adreçat a la seu del Consell Comarcal),
s’ha optat per potenciar la tramitació telemàtica.
Per fer la sol·licitud podeu fer-ho de manera telemàtica
o presencialment a l’ajuntament. En cas de voler-la fer
telemàticament, trobareu tota la informació a www.vilobi.cat.
Si ho vols fer de manera presencial a l’ajuntament de Vilobí:
Les sol·licituds s’han de fer del 8 al 12 de juny de 9 h a 14 h
amb cita prèvia. Per concertar la cita cal trucar al 93 897 89
80 (oficines municipals). Durant tot el període de tramitació
de la convocatòria d’ajuts de menjador, hi haurà dos telèfons
d’atenció específica (674 667 899 i 674 669 590) i una adreça de
correu electrònic exclusiva bequesmenjador@ccapenedes.cat
des d’on s’atendran totes les consultes.
Un cop finalitzi el període de sol·licitud ordinari, s’obrirà
un segon període de sol·licitud per a l’alumnat de nova
matriculació (alumnes de P3 i noves matriculacions), que
anirà de l’1 de juliol al 30 de setembre. I finalment, fins al 30
d’abril de 2021 s’atendran les sol·licituds de l’alumnat que
s’hagi matriculat amb posterioritat o que hagi vist modificada
substancialment la seva situació socioeconòmica (amb
informe de Serveis Socials).
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DIARI VISUAL
#MAGRADAVILOBI

01. GAIREBÉ FINALITZADES LES OBRES DEL CAMÍ
DE LES SERPS

Us informem que les obres d’arranjament del camí de
les Serps ja estan gairebé acabades. Una vegada ja
s’ha fet el soterrament de les canonades i la renovació
de l’asfaltat, resta pendent l’execució de les feines de
cablejat telefònic i eliminació dels pals i línies de llum
afectats, que és competència de l'empresa telefònica.

03. OBRES DE MILLORA DE LA PISCINA MUNICIPAL
Les obres de la piscina i la pista poliesportiva ja estan en
la fase final. Després d'una parada forçada amb motiu
de la covid-19, s’han pogut reprendre amb l’objectiu
d’acabar-les al més aviat possible i abans que comenci
la temporada d’estiu.
Una vegada s'acabi la construcció del mur de rocalla
i entrem a la fase 3 de la desescalada podrem obrir
les portes de la piscina per a tothom, però fins llavors
ens haurem d'esperar. En el projecte inicial s’hi incloïa
una plantada d’heures per tal de donar consistència
al desnivell, però degut a l’argilositat expansiva del
terreny, es va creure més segur construir-hi un mur de
rocalla, d’aquesta manera les pedres faran de contenció
i evitaran l’esllavissada de terra.
A la piscina gran, part de les tasques s’han realitzat amb
el personal de la brigada i gràcies a això, hem pogut
dur a terme aquesta reestructuració amb un pressupost
molt baix. Amb aquesta reorganització de l'espai, el bar
podrà donar servei a les dues instal·lacions, la piscina
i la pista poliesportiva. Amb aquestes millores també
s’ha ampliat la terrassa i la zona de gespa, cosa que
aquest any, i amb les mesures de restricció d’aforament
a causa de la covid-19, permetran poder donar servei a
més veïns i veïnes.

02. QUARTA RECÀRREGA DE LES TARGETES
MONEDER

S’han recarregat, per quarta vegada, amb 40 € les
targetes moneder que es van repartir a finals de març. El
Departament d’Educació de la Generalitat ha confirmat
la quarta recàrrega, amb 40 €, de les targetes moneder.
L’import correspon als dies laborables compresos entre
l’11 i el 24 de maig. Cal recordar que les targetes
es poden fer servir exclusivament per a compres en
establiments d’alimentació (altrament donaran un
missatge d’error) i que qualsevol problema tècnic s’ha
de consultar al telèfon d’atenció al client de CaixaBank
(Tel. 900 404 090).

Esperem que les reformes siguin del vostre gust i que
aviat es pugui gaudir d’aquest equipament.
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04. LA LLAR D'INFANTS OBRE LES PORTES
Seguint les indicacions del Departament d’Educació,
l’escola bressol Els Ocellets ha obert les portes, des
del dia 1 de juny i coincidint amb la fase 2 del pla de
desescalada, en horari de 9 h a 13 h per acollir els infants
de més de 12 mesos els progenitors dels quals treballin
presencialment. Aquesta obertura s’ha fet seguint les
mesures que les autoritats sanitàries han establert, pel
que fa a adequació d’espais, mesures de distanciament
i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal.
Així mateix, s’està treballant per poder fer l’obertura de
la llar al setembre acollint tots els infants i respectant
les mesures de seguretat i higiene.
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06. DONACIÓ DEL GRUP DE SISÈ DE L'ESCOLA
LLEBEIG A SERVEIS SOCIALS

L’alumnat i les famílies de sisè de l’escola Llebeig han
fet una donació d’un pack de menjar a l’àrea de Serveis
Socials de l’Ajuntament de Vilobí perquè es reparteixi
entre les famílies que més ho necessitin al poble. El
pack correspon al menjar que aquests alumnes van
comprar per preparar els berenars que s’organitzen
des de sisè cada divendres per recollir fons per pagar
una part de la sortida de final de curs. El fet que el
confinament per l’emergència per la covid-19 obligués
a suspendre les classes va deixar aquest estoc de
menjar sense ús, guardat a l’escola. Un cop s’ha pogut
accedir a les instal·lacions escolars, el grup de sisè ha
decidit recuperar-ho i fer-ne una donació. Les famílies i
els alumnes volen agrair la gestió que des de l’àrea de
Serveis Socials s’ha fet per repartir aquest menjar.

05. REOBERTURA DE LA ZONA D'AUTOCARAVANES
Des del dia 1 de juny, l’àrea d’autocaravanes situada
al carrer Diputació ja està oberta de nou. El turisme en
autocaravana es considera un dels més segurs. El Consorci
de Promoció Turística de l’Alt Penedès i els municipis
han treballat de manera coordinada per obrir les àrees i
definir conjuntament un seguit de mesures unificades que
inicialment recull, fins a nou avís, tancar la zona comú de
taules de pícnic, en algunes àrees reduir el nombre de
places, mantenir la zona d’aigua i buidat oberta i planificar
mesures de neteja de l'espai un cop al dia.
Es demana als usuaris que també actuïn amb
responsabilitat, respectin i prenguin les mesures i
distàncies de seguretat a l'àrea amb la resta d'usuaris
i també amb la població local i serveis. Totes aquestes
condicions i recomanacions s’indicaran a través de cartells
a les àrees mateixes, i al web:
www.enoturismepenedes.cat

Recordeu!
L'ús de mascareta
és obligatori a la via
pública, en espais
a l'aire lliure i en
qualsevol espai tancat
d'us públic, sempre que
no es pugui mantenir
una distància de 2 m.

VILOBÍ, EL TEU POBLE / GRUPS POLÌTICS

6

VIURE VILOBÍ

VILOBÍ I REPÚBLICA

Benvolguts veïns i veïnes,

ANEM PER FEINA!

Han passat tres mesos des que ens vàrem veure immersos en una crisi sanitària
sobtada que ens va obligar a patir un confinament que ens hagués sigut
impensable. Ara que comença el temps de la recuperació, és moment de fer
un reconeixement a tots els que més han ajudat a aconseguir-ho. En primer
lloc, a la gran majoria de vilobinencs que, com la resta de ciutadans, hem
suportat amb esperit col·laboratiu les dures condicions del confinament. A
l'equip sanitari del CAP de Vilobí, incloent-hi l'administrativa de reforç de
l'Ajuntament, que han estat a primera línia reforçant la seva tasca assistencial
i donant servei durant els dies festius de Setmana Santa a Vilobí i municipis
veïns i, excedint les seves obligacions, han col·laborat amb l'equip de Benestar
Social per seleccionar les persones vulnerables en risc del municipi i ferne seguiment. A l'equip administratiu de l'Ajuntament que, durant tot el
període de confinament, ha mantingut la tasca de gestió imprescindible i
l'atenció no presencial al públic, així com la tramitació de les convocatòries
extraordinàries d'un pla d'ocupació i del programa d'ajuts extraordinaris a les
famílies.Als components de la brigada municipal, que han mantingut la seva
activitat en tasques essencials de manteniment d'elements i subministres bàsics
i desinfecció. A l'equip de neteja de l'Ajuntament, que no ha aturat durant tot
aquest període la seva tasca de neteja dels llocs necessaris com el consultori. A
la farmàcia i el Forn de Vilobí, que han continuat donant el seu servei durant
tot aquest període i oferint, quan se'ls ha demanat, el lliurament a domicili.
Finalment, a l'equip de Benestar Social de l'Ajuntament, que ha multiplicat
el seu esforç per mantenir els programes d'ajuts d'alimentació, control de
teleassistència, assistència domiciliaria, coordinació de beques menjador
escolar i el seguiment de casos assistencials previs. Han gestionat els nous
casos d'ajut per subsistència bàsica sorgits durant la crisi i diversos casos
puntuals d'ajut de transport o lliurament domiciliari d'aliments o medecines.
A més, han coordinat amb la Creu Roja la creació d'un grup de voluntaris per
reforçar l'assistència sociosanitària en la situació de la crisi de la covid-19.

Davant una crisi mundial sense precedents com la que estem vivint, amb
milions d’afectats a tot el món, el passat 13 de maig vam poder veure com el
govern municipal de Vilobí es presentava al ple ordinari amb tres propostes
sobre la taula: una per reclamar l’execució del carril bus-VAO a la B-23 (quan
les carreteres eren buides perquè érem en ple confinament); una segona proposta
per a la construcció d’una estació del TAV (Tren d’Alta Velocitat) a Vilafranca;
i una tercera, per reclamar la millora del servei de rodalies de Renfe al Penedès.
Les tres propostes neixen de mocions presentades per JuntsxCatalunya i ERC
al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, i no van ser més que una cortina de fum
per evitar donar compte del que s’ha fet per la ciutadania a Vilobí durant els dos
mesos de confinament. Més ben dit: del que no s’ha fet.
En plena crisi, el govern municipal ha obviat les propostes i oferiments de
l’oposició per treballar en benefici del poble. I, per part de ViR-ERC, n’ha
tingut, i molts.
El ple del 13 de maig, que trobareu enregistrat al canal de Youtube i que us
convidem a veure, és una prova viva de la falta d’iniciativa del govern de
Francesc Edo davant les dificultats que han trobat les empreses i els veïns del
poble per fer front al confinament. Ara ell i el seu govern s’han compromès
a convocar una reunió quinzenal amb tots els grups municipals per treballar
conjuntament la resposta davant la crisi que tenim a sobre, derivada de
l’emergència sanitària per la covid-19. Des de ViR-ERC estem disposats a
començar avui mateix. Quan ens convocarà, senyor alcalde? Deixarà que
aquesta sigui una nova promesa incomplerta?
Continuem esperant que ens truquin per treballar sobre la nostra proposta de
descomptes i millores a la deixalleria i la instauració d’un servei de recollida
de mobles vells a domicili. I ara també esperem per treballar en l’aplicació
d’un nou protocol de poda i gestió dels espais verds. Senyor Edo, se li està
acumulant la feina!

SENTVILOBÍ + JuntsxCat
El passat 13 de maig es va celebrar el Ple ordinari. Un ple que ens pensàvem
que estaria enfocat a explicar les mesures que ja s’han pres i les que s’hauran
de prendre per la situació que estem vivint arran de la covid-19. Però no va ser
així. L’equip de govern va presentar una sèrie de mocions, que el nostre grup
SENTVILOBÍ+JuntsxCat creu, i així ho va reiterar en cada votació, que no eren
temes prioritaris i estaven fora de lloc. En els precs i preguntes vàrem preguntar
totes les mesures que s’han pres i les que es podran prendre. Com per exemple
si s’ha fet un seguiment a les persones de determinada edat, risc, etc. També,
vàrem insistir en la desinfecció de baranes i llocs públics. Creiem que es podien
fer moltes més accions, com les que han realitzat en moltes poblacions veïnes.
Entenent que ara és hora de pensar en el poble i no en polítiques partidistes,
vam tornar a posar de manifest la nostra voluntat de col·laboració i vam
reclamar que no se’ns havia fet partícips ni se’ns havia donat informació.
SENTVILOBÍ+JuntsxCat sí que vàrem portar una moció del tema que pertocava,
adherint-nos a la moció de la CUP, amb la creació d’una mesa de treball de tots els
regidors per afrontar la situació actual.
I ja com vàrem dir en l’últim escrit, a SENTVILOBÍ+JuntsxCat estem treballant
per aportar iniciatives pel futur immediat del poble per aquesta crisi sanitària
i econòmica. I fem la petició d’utilitzar el romanent de tresoreria i superàvit

de l’Ajuntament per fer front a la crisi sanitària, social i econòmica com a
conseqüència de la covid-19.

A més a més, el nostre grup, SENTVILOBÍ+JuntsxCat, va preguntar
per altres temes ja recurrents, com la falta de desbrossament de diversos
indrets del poble com ara les escales, la baixada als horts, etc. També, per
l’enllumenat que falla en diversos carrers, per la falta de neteja de les rases i
pel manteniment dels camins en mal estat. Vam voler saber com estaven les
gestions que l’Ajuntament havia realitzat amb la problemàtica de les cases
ocupades. I també, com ha quedat el casal d’avis i el servei de perruqueria.

CUP ALTERNATIVA PER VILOBÍ
Benvolguts veïns,
Com tots bé sabeu continuem en una situació excepcional i sense
precedents causada per la covid-19, i és per això que el passat 13 de
maig es va dur a terme de manera telemàtica el Ple municipal del nostre
municipi, que va ser retransmès en directe via YouTube. Agraïm que es
fes possible i d’aquesta manera accessible a tothom que volgués seguirlo, ja que es va arribar a 46 usuaris connectats. És per això que des de
la CUP Vilobí del Penedès sol·licitarem a l’equip de govern que en els
propers plens municipals es faciliti un enllaç per poder fer el seguiment
del Ple corresponent en directe, un acte de transparència i informació que
creiem que no es dona gaire sovint en el nostre Ajuntament. És també per
aquesta falta de transparència que la CUP Vilobí del Penedès, juntament
amb el grup municipal SentVilobí+JuntsxCat va presentar una moció
referent a la falta d’informació i transparència en la gestió de l’actual
crisi sanitària causada per la covid-19 i les afectacions al nostre municipi,
exigint reunions quinzenals, com a mínim, entre regidors per poder
assabentar-nos de les actuacions que l’Ajuntament volia dur a terme i
poder treballar conjuntament per al bé comú del nostre pobre.
De fet, prova d’aquesta mateixa falta va ser l’immens volum de precs i
preguntes. Creiem que és molt important, ara que estem a les portes de
l’estiu, que el govern de Vilobí ens doni respostes i claredat respecte a
tots els actes i activitats que enguany no es duran a terme amb normalitat
—com ara festes populars, casals d’estiu, piscina, instal•lacions i
equipaments pendents d’acabament, etc.—, així com la gestió dels pèlags
i la seva conservació tenint en compte l’alta afluència de gent que hi sol
haver a l’estiu i els desperfectes i deixalles que provoquen.
Com sempre, podeu fer-nos arribar les vostres propostes i comentaris a
vilobidelpenedes@cup.cat
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CONCURS DE DIBUIX DE LA LLAR D'INFANTS
ELS OCELLETS (DURANT EL CONFINAMENT)
Mireu quins dibuixos més
bonics ens han enviat en el
concurs que vam proposar
des de l'escola Bressol. La
veritat és que en vam rebre
poquets, per tant, hem
decidit que lluiran tots
a l'escola, buscarem un
racó especial per posar-los.
Moltes gràcies, Laia Mestres
i família Casany López!
(Les Educadores)
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#PROPOSTES
FESTIVAL TALLS 2020

CAMPUS DE VOLEI

El Festival Talls podríem dir que és el
tret de sortida de l’estiu, aquest any, degut a la situació excepcional que hem
viscut, hem cregut necessari suspendre
el Festival. Haurem d’esperar un any
més per poder gaudir del Talls, però el
2021 el gaudirem el doble.

Per completar l’oferta lúdicoesportiva
d’aquest estiu, des de l’Escola
Esportiva hem impulsat aquest
campus, adreçat a tothom que vulgui
practicar aquest esport. Durant
el juliol treballarem tant aspectes
tàctics com tècnics, entrenarem en
situacions reals de joc, millorarem els
aspectes individuals i col·lectius per
tal de potenciar l’equip, ja que com en
tot esport col·lectiu és tan important
la tècnica individual com el treball
conjunt. Esperem poder obrir totes
les categories i que durant totes les
tardes es pugui gaudir la pista nova,
en companyia i fent esport. T’hi
esperem!

CICLE DE CONCERTS
ALS PÈLAGS
Estem treballant per poder gaudir
dels concerts a la fresca durant el
mes de juliol. Les dates aquest any
seran els divendres 10, 17 i 31 de
juliol. Aquests concerts se celebraran
seguint les recomanacions i complint
la normativa de salut i higiene que
corresponguin en cada moment. Més
endavant us informarem dels artistes
que actuaran.

CURS DE MONITORS/ES
Un any més a Vilobí vam organitzar
durant la Setmana Santa un curs de
monitors i monitores, però degut a la
situació d’alarma sanitària que hem
viscut vam haver de posposar-lo.
Aquest juny tots els joves que s’havien
inscrit al curs podran començar la
formació en línia, així aquest mateix
estiu ja podran fer les pràctiques i
per al 2021 ja podran disposar de la
titulació corresponent. 14 joves del
nostre municipi s’han inscrit per fer
aquest curs i esperem que l’aprofitin al
màxim.
Dipòsit legal: B. 51011-1999 | vilobielteupoble@gmail.com
Coordinació: Regidoria de Comunicació

CASAL D'ESTIU I ESTIU
JOVE 2020
Un casal diferent amb l’essència de
sempre, aquest any degut a la covid-19
hem hagut de reestructurar tot el
Casal d’Estiu i l’Estiu Jove per tal de
complir les recomanacions de Salut
i per garantir la seguretat entre els
participants. Per poder complir amb
les recomanacions que ens han fet,
des de l’Ajuntament hem hagut de fer
un gran esforç tant organitzatiu com
econòmic per poder oferir als menors
del nostre municipi un lleure segur i
de qualitat.
Aquest any, a causa de la covid-19,
les despeses s’han incrementat
significativament; per la reducció
de la ràtio d’infants per monitor, les
mesures de desinfecció constant
que s’hauran de dur a terme i les
restriccions d’aforament en espais
tancats, aquest any ens hem hagut
de reinventar. Hem ofert a les
famílies dues setmanes més de
les que s’estaven oferint els últims
anys, seguim oferint colònies per a
tothom, i a mesura que la desescalada
vagi avançant, podrem anar fent
activitats fora del municipi. Des d’un
bon començament hem tingut clar
que aquest sobrecost no el podíem
repercutir a les famílies i que havia de
ser un casal assequible per a tothom.

CAMPUS DE FUTBOL
SALA
Des de Joves Vilobí FS volem
implementar un campus d’estiu per
tal de donar renom a l’entitat, cercar
nous talents de cara l’any vinent i
proposar quelcom esportiu i divertit
per al jovent de la comarca. D’altra
banda, volem animar a tothom a
donar caliu als nostres jugadors
venint a animar, ja que ells ho donen
tot per representar el millor possible
el nostre poble, i es mereixen suport
extern del poble. Aquesta temporada
hem crescut molt, anant de menys a
més, i la pròxima campanya promet,
ja que l’esforç tant del cos tècnic de
tot el club com de cadascun dels
jugadors està garantit. 1/2/3 Vilobí!
#orgullvilobinenc

Esperem que seguiu confiant en
l’oferta que us plantegem i ven aviat
puguem tornar la nova normalitat
que de ben segur que la gaudirem
plegats.
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

