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#DESTACAT

• Amb cinc vots en contra (Grup municipal Viure VilobíCP) i quatre a favor (Grups municipals CUP-Vilobí,
SentVilobí+JuntsxCat i Vilobí i República-ERC), es desestima
una moció per a la suficiència financera dels ens locals.

AVANCEM CAP A UNA MILLOR
GESTIÓ DELS RESIDUS

9 DE SETEMBRE DE 2020

El proper dimecres 28 d'octubre es presentaran diferents
propostes de la Mancomunitat Penedès-Garraf per a la
recollida selectiva. Amb la voluntat d’avançar en aquesta
matèria i donat que és una decisió que ens afectarà
directament a tots/es els/les veïns/es de Vilobí, creiem que és
important que entre tots puguem valorar les diferents opcions
plantejades. Així doncs, us animem a assistir en aquesta
presentació!

• Amb el vot favorable del Grup municipal Viure VilobíCP i l’abstenció dels Grups municipals CUP-Vilobí,
SentVilobí+JuntsxCat i Vilobí i República-ERC, es ratifica el
Decret de l’Alcaldia 19/2020, de rebuig a l’acord signat per la
FEMP i el Govern de l’Estat el dia 4 d’agost.
• Per unanimitat, s’aprova la moció presentada pel Grup
municipal Vilobí República-ERC de denúncia de l’espionatge
polític i per demanar aclarir el fets del “Catalangate”.
• Amb el vot a favor dels Grups municipals CUP-Vilobí,
SentVilobí+JuntsxCat i Vilobí i República-ERC i quatre vots a
favor del Grup municipal Viure Vilobí-CP, s’aprova la moció
presentada pel Grup municipal Vilobí República-ERC en
contra de la revocació dels drets penitenciaris de les preses
i presos polítics, en suport a les persones represaliades i en
defensa de l’amnistia de totes elles.
• Per unanimitat, s’aprova la moció presentada pel Grup municipal
Vilobí República-ERC de suport al veí de Vilafranca Adrián Sas
detingut l’1 d’octubre de 2018 durant les protestes del primer
aniversari del referèndum.
• Per unanimitat, s’aprova la moció presentada pel Grup
municipal Vilobí República-ERC de posicionament en contra
de la pròrroga o ampliació de les concessions de les autopistes
AP-2 i AP-7.
• Per unanimitat, s’aprova la moció presentada pel Grup
municipal Vilobí República-ERC en commemoració del 28J,
Dia Internacional de l’Alliberament o l’Orgull LGTBI+.
• Per unanimitat, s’aprova la moció presentada pel Grup
municipal Vilobí República-ERC sobre la naturalització
d’espais i la gestió de l’arbrat viari a Vilobí del Penedès.
• Per unanimitat, s’aprova la moció presentada pel Grup
mnicipal Vilobí República-ERC per retirar els honors a Joan
Carles I i per reprovar l’actuació del Govern espanyol en la
seva fugida.
• Per unanimitat, s’aprova una moció de tots els grups municipals
de suport als treballadors de Robert Bosch i Saint Gobain.

D’altra banda, us informem que després del període
d'exposició pública, aquest mes entra en vigor la bonificació
en la taxa d’escombraries que pretén fomentar l'ús de la
deixalleria i beneficiar tothom qui en faci un bon ús. Per
poder-vos acollir a aquesta bonificació, haureu de presentar
deu formularis d’entrada de residus a la deixalleria a
l'ajuntament abans del 31 de desembre de l'any en curs.
A més, recordeu que una altra novetat en relació amb la gestió
dels residus és que des d’aquest estiu la deixalleria disposa de
contenidors per a la recollida de càpsules de cafè de tots els
tipus.

CAMPANYA DE VACUNACIÓ DE
LA GRIP
La campanya d’aquest any està condicionada per la incertesa
al voltant del comportament que pugui presentar el nou
coronavirus SARS-CoV-2. Per aquest motiu, es posa un èmfasi
especial en l'augment de les cobertures de vacunació contra
la grip especialment en personal sanitari i sociosanitari,
gent gran, especialment els majors de 60 anys, persones
de qualsevol edat amb condicions o malalties de risc
(diabetis, malalties respiratòries, malalties cardiovasculars,
immunodeficiència...) i dones embarassades.
L'objectiu és protegir les persones més vulnerables a la grip,
per disminuir tant com sigui possible la incidència de grip en
aquests grups diana, que en gran part coincideixen amb els de
la COVID-19. A Vilobí reservarem una franja horària només
per a vacunació de la grip per tal d’evitar la confluència de
molta gent a la consulta. Preguem que demaneu hora.
Dies i hores de vacunes:
els dimecres 14, 21, 28 d’octubre
i 4 de novembre d’11 a 13.30 h
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CONVOCATÒRIA PER A LA
SELECCIÓ D'UNA PERSONA
ENCARREGADA DE LA ZONA
ESPORTIVA
L'Ajuntament de Vilobí del Penedes selecciona una
persona encarregada de la zona esportiva municipal. Les
persones interessades poden consultar les bases a les
oficines municipals, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores,
i en la pàgina web municipal: www.vilobi.cat. El termini
de presentació de sol· licituds per participar en la selecció
finalitza el día 13 d'octubre de 2020, a les 14 hores.

L'INICI DEL CURS ESCOLAR
El curs 2020-2021 ha començat a l’escola Llebeig i a la llar
d’infants Els Ocellets. Ajuntament, escola i Llar d’Infants han
treballat per fer una obertura dels curs que compleixi amb els
requisits de seguretat per covid-19, adequant espais i protocols.
La brigada municipal ha fet tasques de manteniment per
adaptar els espais als nous protocols i desde l’Ajuntament s’ha
intensificat la neteja diària. També s’ha dotat als centres del
material de desinfecció necessari per a la prevenció del risc
de contagi. Des de l’Ajuntament donem tot el suport a la llar
i l’escola per assegurar que els centres siguin entorns segurs.
També es vol destacar l'esforç que s'està fent per part de totes
les famílies per adaptar-se a la nova situació i protocols.

CONVOCATÒRIA D'AJUTS INDIVIDUALS
PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA
La Junta de govern local, en sessió del dia 7 de setembre de 2020, ha aprovat les
Bases reguladores dels ajuts individuals per a la pràctica esportiva. Per poder accedir
als ajuts, les persones interessades han d’estar empadronades en el municipi de
Vilobí del Penedès i trobar-se en una situació familiar i/o individual amb necessitats
socials i/o econòmiques. També en poden ser beneficiàries aquelles persones
amb algun tipus de discapacitat que realitzin activitat esportiva terapèutica per
prescripció facultativa i aquelles persones que, per part de l’equip de Serveis socials,
es valori que l’activitat esportiva pot ajudar a minvar o alleugerir alguna situació de
vulnerabilitat o exclusió social.
L’activitat esportiva comprèn l’esport de base en l’Escola Esportiva Municipal, en
alguna de les entitats esportives del municipi, o en entitats d’altres municipis sempre
i quan la modalitat esportiva que realitzen no s’oferís a Vilobí del Penedès. També
comprèn les activitats de pilates, zumba i ioga de l’Aula de Cultura municipal, i les
activitats esportives terapèutiques per prescripció facultativa.
Podeu consultar les bases a la pàgina web municipal (www.vilob.cat) o demanarles a l’ajuntament en horari d’oficina.
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#MAGRADAVILOBI
UNA DIADA SENSE ACTES
El passat 11 de setembre va ser la Diada Nacional
de Cataluya. Aquest any, però, la commemoració
i celebració de la Diada ha estat marcada per la
pandèmia de la covid-19. Seguint el mateix criteri que l’
Equip de Govern va aplicar per la suspensió de la Festa
Major, es va decidir no fer cap acte commemoratiu el
dia de la Diada, tot i que el nostre sentiment ha estat
sempre compromès amb la Diada, no només per
recordar la derrota del 1714 sinó per posar en evidència
la capacitat d’ un poble de lluitar pels seus drets i les
seves llibertats. Com cada 11 de setembre es va penjar
la senyera a la façana de l’ Ajuntament.

PER A TU, IRENE.
PER LA TEVA DEDICACIÓ DURANT
AQUESTS ANYS A LA LLAR D'INFANTS

TOTS

Ara que et jubiles sabem que enyoraràs fer d'educadora
creiem que és el que saps fer!
Enyoraràs l'aula polivalent
i preparar tots els dinars
amb aquella inevitable pugna
per ser puntuals!
Enyoraràs aquest nosaltres
que ha creat la nostra escola!
Les converses amb les companyes,
i saber que has posat el teu granet de sorra
per ensenyar i fer gaudir els nens i nenes de l'escola!
T'enyorarem, Irene!
Les educadores i famílies de l'escola bressol

L'AULA DE CULTURA INICIA EL CURS AMB
NORMALITAT DINS L'ANORMALITAT
Us informem que s’han iniciat les activitats de l’Aula de
cultura. Aquest any, amb grups reduïts i sense superar
el límit permès segons els aforaments dels espais. En
total, hi ha un total de 85 persones inscrites. En general,
totes les activitats han omplert les places disponibles, a
excepció de ioga, en què s’han hagut de fer dos grups.
Per poder aplicar els protocols de neteja i desinfecció
dels espais, les activitats es fan a Cal Boter i al Centre
Cívic i no s’utilitza el gimnàs de l’escola. Us fem saber
també que s’està treballant en l’adaptació d’un nou
espai, l'antic menjador de la llar d’infants, per acollir
les activitats de l’Aula de Cultura en un lloc més ampli
i còmode.
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UN REPÀS HISTÒRIC PER ENTENDRE EL VILOBÍ D'AVUI I PROJECTAR EL DEL FUTUR
El passat 26 de setembre es va fer una xerrada col·loqui "Vilobí del segle XX al XXI" en la qual es va fer un repàs
de l'evolució històrica des del punt de vista de l'educació, l'agricultura i la sanitat. La xerrada va comptar amb
les ponències de Carme Tarrida, Joana Gonzáliez, Pilar Piñeiro, Àngels Cererols i Josep Suriol. Amb aquest
acte, es va donar el tret de sortida al nou "Espai Sènior" del municipi.

L’evolució de l’agricultura a Vilobí als darrers 70 anys

LA HISTÒRIA

En aquest butlletí, compartim el capítol de l'estudi de l'evolució de l'agricultura a Vilobí del Penedès durant
els darrers setanta anys de la mà de Josep Suriol. Esperem que sigui del vostre interès.

Dècada 1950:
En el context de la postguerra civil, el 60% de la gent vivia directament o indirectament de l’agricultura,
que era de supervivència; es feia ús de la força animal per estirar el carro i d’eines manuals per als diferents
treballs: aixades, pics, rascles, senalles, etc. Els cultius eren principalment la vinya i el cereal (blat, ordi i
civada); les llars eren pràcticament autònomes i gairebé totes tenien l’hort per al consum propi. Es feia ús
de portadores de fusta sobre el carro per tal de transportar els raïms de la vinya al celler. Cal destacar que la
guerra va fer recular la tecnologia ja disponible al camp; hi havia hagut alguns tractors moguts amb vapor i
d’altres amb gasolina. En general els homes treballaven al camp i les dones tenien bestiari al corral (gallines,
conills, ànecs, etc.) a més de cuidar-se del manteniment de la llar. Cada casa tenia el seu celler, petit o gran,
format per botes de fusta, on es guardava el vi que havien obtingut del raïm tot premsant-lo manualment
amb les premses de barra; calia tenir cura del vi per tal que no s’oxidés i perdés el seu valor (podia anar a
parar a la fassina). Quant al cereal, se segava a mà amb el volant i se’n feien gavelles que després es trillaven
a l’era; el gra es venia i la palla s’aprofitava per als animals. El pagès tenia aleshores un ampli ventall de
responsabilitats per tal d’assegurar la seva supervivència.

Dècada 1960:
Aparició de tractors de forma puntual: Barreiros, Massey Ferguson, Lanz, Eicher (hi ha un interessant
museu de tractors antics a Castellbisbal). Es disposava de la subvenció estatal al gasoil agrícola en forma de
vals de compra. En general els cellers i el premsat del raïm no havien canviat gaire, però alguns pagesos van
tenir l’oportunitat de comprar una premsa contínua, que utilitzava la força elèctrica o bé de la gasolina. Els
raïms encara es transportaven al celler amb les portadores situades sobre el carro o sobre el remolc estirat
pel tractor, que a vegades era un antic carro adaptat. Pel que fa al cereal, apareixen màquines de segar tirades
per animals, només calia lligar gavelles que un cop a l’era es trillaven; aviat van anar apareixent màquines
de trillar mogudes amb el motor del tractor. La incipient industrialització del país fa que apareguin llocs
de treball fora del camp, moltes famílies abandonen la forma de vida tradicional en favor de les fàbriques i
diversos serveis que es van generant. Pel que fa a Espanya, comença una imparable despoblació del camp; a
Catalunya també es dona, però la majoria de pobles continuen actius degut a les petites indústries que s’hi
han instal·lat (el guix a Vilobí).
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Dècada 1970:
Generalització en l’ús de tractors de tota mena. La despoblació del camp continua i només entorn al 10% de la població viu de
l’agricultura. Desaparició de les portadores per transportar el raïm, que es col·loca sobre una lona que impermeabilitzava el
remolc. És destacable el fet que els cavistes, com ara Codorniu i Freixenet, comencen a comprar raïm directament als pagesos
per tal d’elaborar millor el vi que necessiten per al xampany; el preu és favorable i molts pagesos s’hi apunten. Quant al cereal,
apareixen les primeres collitadores, màquines que al camp seguen i trillen alhora, cosa que fa que el cereal s'obtingui de
manera immediata; la palla es recollia després i s’empaquetava. D’altra banda, fan aparició les granges casolanes per a l’engreix
de pollastres; era habitual començar amb alguns centenars d’animals, que sovint se situaven a la golfa o bé en un afegit al
corral tradicional; moltes famílies van poder superar la pèrdua d’ingressos i continuar sent pagesos en el seu sentit tradicional;
també és desenvolupa una incipient ramaderia amb vedells i porcs. L’aparició del manobre de cases i pisos permet que alguns
pagesos complementin els seus ingressos fent de paleta o de manobra a temps parcial. Els productes tradicionals del camp no
poden competir amb l'apujada salarial de la indústria.
Dècada 1980:
Les lleis provinents d’Europa estableixen que l’elaboració de vi al celler, a partir del raïm, és un procés industrial i que, per
tant, calia declarar el celler com a indústria; a la pràctica això significa la desaparició del celler casolà en favor dels grans cellers
receptors de raïm que són capaços de garantir les exigències europees; en un parell d’anys es dona la desaparició gairebé
completa dels cellers casolans. Es produeix un canvi radical pel pagès: ja no podrà controlar el preu del vi posat al mercat
(abans venia el vi segons les seves necessitats, tot cercant el preu més favorable); efectivament el pagès ha de collir quan li diuen
i al preu que li marquen. D’altra banda, comença una pugna entre els cellers receptors, els sindicats o cooperatives de pagesos
i els cavistes que compren raïm directament; la competència fa pujar el preu del raïm, cosa que genera un cert optimisme en el
sector de la pagesia.
Dècada 1990:
El panorama canvia una mica pel fet que la incorporació d’Espanya a la CEE, es creen expectatives en el preu del vi que hauria
de ser més competitiu que el de França i d’altres països. D’altra banda, en l'àmbit penedesenc, l’èxit del cava va generar no
poques expectatives de futur. L’aparició de subvencions per a la reconversió de les vinyes canvia el panorama penedesenc: els
moviments de terres, esplanacions, etc. es generalitzen, augmenta el preu de la terra de conreu i, en general, hi ha optimisme.
Donat que la maquinària agrícola s’ha fet més eficient, els pagesos poden continuar amb els ingressos complementaris derivats
de la indústria i dels serveis, finançant indirectament la maquinària agrícola que han adquirit; molts pagesos en fan només al fi
de setmana.
Dècada 2000:
L’envelliment natural de la pagesia i el fet que en general els fills han adquirit estudis i obtingut treballs estables fa que
moltes famílies deixin de cultivar el camp en favor de parceries i altres tipus de contracte. Apareixen empreses agrícoles molt
mecanitzades que poden treballar a un preu competitiu i que, a poc a poc, ho fan sobre grans extensions de conreu. El preu del
raïm baixa en relació amb el creixement de la indústria i serveis; es pot comprovar que el preu del raïm depèn essencialment
del preu del gasoil; cada vegada la mà d’obra influeix menys, i la maquinària, cada vegada més sofisticada, esdevé el centre de
l’explotació. El resultat és que la població agrícola ja no arriba al 2% de la total.
Dècada 2010: El canvi de model econòmic, derivat de l’anomenada crisi del 2007, força canvis a les explotacions agrícoles, on
els pagesos supervivents han de filar molt prim en l’equilibri entre els ingressos i la despesa. D’altra banda, les subvencions
directes van minvant i cal espavilar-se contínuament: que lluny queda la vida pagesa de la postguerra!
Dècada 2020:
Això comports fer extrapolacions a futur, i aquest sempre és incert, però penso que ara mateix ho és més encara. Crec que
el preu del raïm no pujarà, segurament tot el contrari; això implicarà treballar amb més maquinària i de forma més eficient:
hom es pot preguntar si aquest procés té límit. Certament hi ha moltes més preguntes a fer-se i crec que no apunten cap a
una resposta concreta. D’altra banda, penso que en aquesta dècada hi haurà canvis radicals per a tota la humanitat i que, ara
mateix, ens podrien semblar de ciència-ficció; a més, cal tenir em compte la globalització i la consegüent producció de raïm
a extenses àrees del nostre planeta. Finalment, crec que, com sempre, els humans ens hi adaptarem, ja que la natura disposa
d’una força imparable: el relleu generacional.
Josep Suriol Castellví
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VIURE VILOBÍ
A LES ENTITATS, QUE DONEN VIDA AL NOSTRE POBLE.
GRÀCIES!

GRUPS
POLÍTICS

Volem aprofitar aquest espai del butlletí municipal per agrair a totes les
entitats el seu esforç per adaptar-se a les mesures que s'han establert des
dels diferents departaments de la Generalitat. Sabem que els ha sigut
un esforç molt important per a totes elles i els volem donar les gràcies
perquè, tot i la situació adversa en què ens trobem, totes han treballat de
valent per seguir oferint als vilobinencs i vilobinenques unes activitats
lúdiques, esportives i d'oci de qualitat i amb les màximes mesures de
seguretat.
Vilobí és un poble amb vida i part de responsabilitat perquè així sigui
és gràcies a les entitats que de manera altruista dediquen part del seu
temps a l'entrega al poble. També volem agrair als veïns i veïnes que
han confiat les seves propostes, sense vosaltres tampoc seria possible.
Gràcies!
També volem aprofitar per manifestar les nostres ganes de seguir
treballant per fer realitat tots aquells projectes amb els quals ens vam
comprometre amb tots vosaltres. Sabem que la situació és complicada
i la incertesa ha passat a tenir un protagonisme clar en el nostre dia
a dia. No obstant això, tot i que les decisions prioritàries són les que
pertoquen a les accions que van directament relacionades a pal·liar i
fer més "portable" la situació de pandèmia, des del nostre grup seguim
fixant la mirada en els projectes que a mitjà i llarg termini faran de
Vilobí un lloc més amable on viure. Així doncs, us demanem paciència
i confiança per seguir construïnt-lo junts!
Seguim! ;)

VILOBÍ I REPÚBLICA
TRES ANYS DEL REFERÈNDUM

El primer d’octubre passat, una trentena de veïnes i veïns de Vilobí vam
improvisar un acte senzill a la plaça de la Vila per commemorar els tres
anys del referèndum per la independència on el sí va guanyar per més d’un
90% dels vots. A Vilobí vam ser doblement afortunats perquè no hi van
arribar les brutals càrregues de la policia espanyola però, sobretot, perquè
els veïns i veïnes sense límit d’edat van sortir massivament al carrer
per defensar les urnes i expressar democràticament el seu vot. A Vilobí,
recordem-ho, el sí es va imposar amb un 96,7% dels vots i la jornada va
ser històrica en tots els sentits. Va ser una festa de la democràcia que els
poders de l’Estat espanyol, aleshores en mans del PP de Mariano Rajoy,
van intentar impedir amb tota la violència que van poder. Però no ho van
aconseguir. Fa tres anys, concretament el 3 d’octubre, més d’un centenar
de veïns i veïnes de Vilobí vam organitzar una marxa a peu per a la
independència per sumar-nos a la concentració comarcal que se celebrava
a Vilafranca. Érem molts i moltes, animats i convençuts. En aquests tres
anys, la repressió per part dels poders de l’Estat, ara en mans del PSOE
i Podemos, s’ha generalitzat contra el moviment independentista per
intentar aturar allò que vam guanyar. Tenim presos i exiliats polítics i
centenars de represaliats, però avui i aquí hem de reclamar ben alt que
continuem dempeus i decidits a guanyar un cop més la República Catalana
que ens portarà, sens dubte, la prosperitat que el poble reclama i es mereix.
Encara que alguns que surten a la foto d’ara fa tres anys avui prefereixin
mirar cap a un altre costat.

CUP ALTERNATIVA PER VILOBÍ
NOVA NORMALITAT? NO, GRÀCIES!
Després de sis mesos les escoles han obert les seves portes als infants, ha
començat un nou curs, un curs ben peculiar: gel desinfectant, mascaretes,
distàncies de seguretat que esdevenen impossibles de complir degut als espais
i les ràtios d'alumnes per aula. Sembla que ens hem d'adaptar tots plegats a
"la nova normalitat", un concepte ben estrany. S'han establert uns protocols
fortament marcats des del Departament d'Ensenyament, però que curiosament
han de fer quadrar i signar els Consells Escolars respectius com a màxims
responsables, deixant-los així sols entre el que marca el Departament i els
neguits de les famílies.
Pedagògicament les mesures establertes fan por, van en la direcció oposada
a allò que ha estat l'escola fins ara. Com es pot acollir els alumnes més petits
amb mitja cara tapada? Com s'ensenya a parlar i a articular bé els sons sense
que et puguin veure la boca? Com es treballa l'educació emocional quan no
ens podem veure l'expressió de la cara? Com pot ser que, de cop i volta, ja no
es fomenti el compartir sinó que es demana distància i individualitat? Sí... Ja
ho sabem... La salut va per davant de tot, però...: i la salut mental dels nostres
infants? Com se'n veurà afectada? I la de la societat en general? Com s’entén
que als casals d’estius aquestes directrius no fossin tan estrictes? Estem en un
moment de màxima incertesa i contradiccions, i la salut emocional és també
imprescindible per a la salut de tots.
Som conscients que ens ha tocat viure uns moments molt complexos i difícils de
gestionar, però sospitem que les directrius ens vénen donades per mitjà de la por
i això no ens agrada, no ens volem adaptar a aquesta nova normalitat, esperem
que passi com més aviat millor i que ho aprofitem per ajudar-nos i entendre'ns,
compartir, créixer junts i replantejar-nos quina societat volem, amb vincles i
interessos conjunts. Tinguem cura de l'espai comú! Nova normalitat? No, gràcies!
vilobidelpenedes@cup.cat
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#PROPOSTES
SORTEIG D'INSTAGRAM DE L'AA.VV.
DE LES GUIXERES
Com sabeu, cada tardor des de l’Associació de les
Guixeres organitzen una bicicletada popular. Aquest
any, donada la situació que estem vivint, no es podrà
celebrar amb normalitat per una qüestió de seguretat i
prevenció. No obstant això, han pensat en una alternativa perquè la puguis viure de manera diferent! Us proposen fer una sortida pels voltants del poble, immortalitzar-la amb fotos i compartir-la amb la resta de Vilobí
a través d’Instagram. Què et proposen?
1. Molt fàcil. Esmorzar bé, preparar la bici i tenir el
mòbil carregat!
2. Fer un collage amb les fotos dels següents llocs:
• Plaça Chiusanico
• Refugi aeri
• La torre – mirador del Pèlag Gran
• El Racó de Pensar del Parc dels Talls
• A dalt del Dragon Kan
A les fotos hi pots sortir sol/a o acompanyat/da.
3. Penjar-les a Instagram seguir els perfils 		
@vilobielteupoble i @av.lesguixeres i etiquetar-los
4. Si participes, entraràs en el sorteig de diferents regals!
Què, t’animes a participar-hi? Hi ha una categoria per a
joves de 12 a 17 anys i una altra d'adults! Anunciarem el
guanyador o guanyadora en el proper butlletí! ;)

INSCRIPCIONS A L'EEM!
Tot i que l’Escola Esportiva Municipal inicia el nou curs
durant aquest octubre, volem recordar-vos que les inscripcions s’allargaran fins a finals de mes. Així doncs, si
t’hi vols apuntar no dubtis més! ;)

CURS DE CORE
El core és la nostra faixa abdominal, podríem dir que seria
com la nostre cotilla, formada per músculs. Aquest nucli
és un component clau en la construcció d'un cos fort, tant
en salut com per a atletes, ja que en realitzar la majoria
de moviments tant esportius com quotidians s'utilitza
la musculatura del core. Reforçar-lo ens aporta molts
beneficis. T’informem que els dimecres 14, 21, 28 d’octubre
i 4, 11, 18 de novembre es farà un curs de core. De les 19
h a les 20.30 h a Cal Boter. El preu és de 18 €/curs per als
veïns/es o 25 €/curs, en cas de no ser de Vilobí.

COM ALIMENTAR-SE ABANS DE FER
ESPORT?

Com alimentar-se abans de l’activitat física? El proper
dijous 22 d’octubre a les 19 h, en parlarem amb l’Astrid
Barqué, que ens explicarà quins aliments són millors i
quins convé evitar i ens ho demostrarà amb un exemple
d’esmorzar digestiu! El preu del taller és de 5 € i pots
inscriure’t trucant a les oficines municipals.

TALLERS DE L'ESPAI SÈNIOR
APRÈN A RELAXAR-TE I A REDUIR L'ESTRÈS
Cada dimarts al matí practicarem tècniques de mindfulness que ens ajudaran a relaxar-nos i augmentar el
nostre nivell de benestar emocional. Si vols apuntar-t'hi,
truca a les oficines municipals!
ENTRENAMENT DE LA MEMÒRIA
En el taller d’entrenament de la memòria es desenvolupen un conjunt d’eines i activitats per millorar i estimular la memòria així com també afavorir l’autonomia personal i les relacions interpersonals.

BALLEM?

REVISIONS ITV DE
VEHICLES AGRÍCOLES

Aquest mes d’octubre es reprenen les activitats de Temps
de Dansa. Recordem que les classes són a partir dels 3
anys i que hi ha grups de joves i també d’adultes. Tot i
que aquest any, donada la situació actual, les inscripcions
són limitades, si vols venir a provar-ho pots posar-te en
contacte amb nosaltres a través del mòbil 616 194 311 i
consultar la disponibilitat per venir a provar una classe
sense cap compromís! ;)

Els propers dies 16, 19 i 20 d’octubre, de les 9 a
les 13 h, es duran a terme inspeccions tècniques
d’ITV per a vehicles agrícoles mitjançant una
unitat mòbil. Les revisions es faran al c/ Figueretes (davant el magatzem de la brigada municipal)
i cal demanar cita prèvia trucant a les oficines
municipals al 93 897 89 80.
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