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Carta de presentació.
Han passat quatre anys d’ençà de les darreres
eleccions municipals i és el moment de tornar a
donar la veu a les veïnes i veïns de Vilobí perquè
escolliu les persones que us han de representar
en el nostre Ajuntament.
El grup de persones que ens presentem sota
la candidatura Viure Vilobí som veïnes i veïns
del poble que pensem que podem ajudar a
consolidar el model de poble i la tasca feta fins
ara, una tasca que ha donat com a fruit un poble
endreçat, amb bons serveis i infraestructures,
amb una xarxa de suport a les persones
vulnerables i amb un nivell de benestar que no
exclou cap de les nostres i els nostres veïns.
No ens considerem polítics, som senzillament la
vostra veïna o el vostre veí del costat de casa,
del carrer de sota, que hem decidit dedicar una
part del nostre temps als nostres conciutadans
i a millorar les seves condicions de vida. Alguns
i algunes de nosaltres hem demostrat que som
capaços de fer-ho i aquesta és la targeta de
presentació del nostre grup: la feina feta. Una
feina que passa per treballar per tots i cadascun
de vosaltres.
Això no vol dir que no siguem sensibles a la
realitat que ens envolta, però nosaltres juguem
en una altra divisió. I això ho prova el fet que les
persones que integrem la candidatura som molt

diferents entre nosaltres, en edats, professions,
orígens, sensibilitats, opinions, visions de país,
però totes tenim un objectiu comú: treballar
per consolidar el nivell de benestar de Vilobí i
aconseguir incrementar-lo. Treballar des de la
neutralitat i el respecte són la millor garantia de
què no hi haurà condicionants externs al nostre
poble que ens facin desviar de l’objectiu.
Aquesta ha estat la nostra manera de treballar
aquests darrers quatre anys i els resultats avalen
el nostre posicionament. El nostre compromís és
amb vosaltres, les persones de Vilobí, les nostres
veïnes i veïns.
Us demanem que dediqueu una estona a
valorar la nostra gestió, a repassar el treball fet,
l’atenció que heu rebut, a donar valor al treball
que s’ha fet des de l’Ajuntament, partint d’uns
recursos destinats a millorar els espais públics
i a optimitzar els seveis d’atenció personal. I
tot, sense incrementar el nivell d’endeutament,
sinó tot el contrari, acabant el mandat amb
una tresoreria sanejada. Som conscients que
algunes decisions i actuacions són millorables,
i per descomptat opinables, però pensem que
en el seu conjunt han contribuït a incrementar la
qualitat de vida de tots nosaltres.
Esperem poder seguir comptant amb la
vostra confiança!
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Perfils.

2. Josep Lluís Arbós

3. Elena Colet

Veí de Bellver. Pare. Regidor de Vilobí durant la legislatura 20072011 i alcalde del municipi des del 2011. Abans, va formar part de
l’AMPA de l’escola Llebeig.

Veí de Les Guixeres. Pare. Regidor
de Vilobí des del 2015. És
president de la Junta del barri de
Les Guixeres i el veureu donant
un cop de mà allà on calgui.

Veïna de Les Guixeres des de
fa 2 anys. Mare. En aquest poc
temps, s’ha implicat de manera
activa al poble i és membre de
la Comissió de Festes.

4. Agustín Díaz-Prieto

5. Sergi Muela

6. Mireia Domènech

7. Roger Abarín

Veí de Bellver. Pare. Ha estat
membre del Consell Escolar, el
Grup de Teatre i ha col·laborat
activament en entitats i
esdeveniments al municipi.

Veí de la Plaça. Futur pare. Ha
estat monitor al Casal d’Estiu i
a l’EEM. President dels Diables
Magnus i membre del Consell
del Parc dels Talls.

Veïna de Bellver. Mare. Regidora
de Vilobí des del 2015. Presideix
l’entitat Temps de Dansa, ha estat
membre de la Comissió de Festes i
d’altres entitats del municipi.

Fill de Vilobí i des de fa uns anys,
veí de les Guixeres. Pare d’una
nena que va a l’escola Llebeig. Té
moltes ganes de sumar i implicarse en positiu al municipi.

1. Francesc Edo
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8. Roser Bernet

9. Oriol Búrdalo

10. Rosa Gallego

11. Xavier Jové

Veïna de la Plaça des de fa 7
anys. Mare. Té ganes de viure i
implicar-se en el municipi.

Veí de Les Guixeres. President
de la Junta de Futbol Sala
de Vilobí. Ha participat a la
cercavila, l’EEM, les Caramelles
i als Playback’s.

Veïna de Les Guixeres. Mare.
Regidora de Vilobí del 2011
al 2015. Ex-presidenta de la
Junta del barri de Les Guixeres i
membre de diferents entitats.

Nascut a Vilobí i actualment veí de
Sant Martí Sarroca. Pare. Regidor
de Vilobí del 2007 al 2011. Dirigeix
amb el seu germà, el celler MontPicolis, ubicat al municipi.

12. Jaume Olivella

13. Xesca Carbó

14. Vicenç Domènech

15. Joan Esteve

Veí de les Guixeres. Pare i avi.
Regidor de Vilobí del 1983 al
1987. Ex president de la Junta del
barri de Les Guixeres. Actualment
és membre de l’ABS Vilobí.

Veïna de la Plaça. Mare. Va ser
monitora de l’esplai, membre
de La Societat i actualment
forma part de la Comissió
d’Agermanament.

Veí de la Plaça. Pare i avi.
Regidor de Vilobí durant 12
anys. Va ser membre de junta
de La Societat, del Club Futbol
Vilobí i de les caramelles.

Veí de Les Guixeres. Pare i avi.
Alcalde de Vilobí del 1999 al
2011. Actualment participa
i col·labora en activitats que
s’organitzen al poble.

Experiència.
viurevilobí sempre ha situat la convivència i la qualitat de vida de totes les persones com a eix vertebredor
del projecte de poble que, amb els anys, ha situat Vilobí com un dels pobles més atractius on viure de la comarca.
viurevilobí ha vetllat per a la cohesió social dels veïns del poble, donant suport a totes les inciatives veïnals,
culturals, esportives i associatives.
viurevilobí ha treballat per a facilitar l’accés a la cultura, l’esport i la formació de tots els/les vilobinenques
programant cursos, sortides i activitats des de l’Aula de Cultura.
viurevilobí ha prioritzat el suport a l’escola i a la llar d’infants entenent que son einés bàsiques i
imprescindibles pel futur i la transformació cap a una societat millor. En aquest sentit, també s’ha tingut en compte
la conciliació familiar, posant en marxa el Casal d’Estiu, Casal de Nadal i l’Estiu Jove, i la promoció de l’esport
(creació de l’EEM) i la música (creació de l’Escola de Música que ha acabat incorporant-se a l’EMAP)
viurevilobí ha pensat en les persones més grans i amb mobilitat reduïda del municipi, desenvolupant el
programa ACTIVA’T, que va ser una de les primeres iniciatives d’aquest tipus a la comarca. També ha donat suport i
promogut activitats diverses per a la gent gran.
viurevilobí ha transformat els nostres barris, carrers i places. La urbanització del barri de Les Guixeres, la Plaça
de la Cooperativa, la Plaça Major, la Plaça de la Vila, el carrer Diputació, l’Avinguda de la Generalitat i el pla d’asfaltat
de camins, en són exemples destacats.
viurevilobí ha dotat al nostre poble d’uns equipaments envejables: Centre Cívic, Casal d’avis, Sala de Joves,
escola i llar d’infants, consultori mèdic, hotel d’entitats, magatzem del Centre Cívic i deixalleria municipal...
viurevilobí ha cregut sempre amb l’espai del Parc dels Talls com a referent paisatgístic singular i únic a
la comarca i per això, malgrat les dificultats i les traves que s’han posat, ha vetllat fins a aconseguir-ne la cessió al
municipi, cosa que ha permès rehabilitar-lo, mantenir-lo, protegir-lo i promocionar-lo.

Competències i valors.
Segurament a molts de nosaltres ja ens coneixeu. El fet de viure a Vilobí
ens ha permès compartir moments i experiències o punts de vista i
opinions diferents. Som gent diversa, pel fet que som persones diferents,
però el tarannà, el caràcter i la manera de fer del grup té en comú:

ENTUSIASME,
OPTIMISME, IL·LUSIÓ
I VOLUNTAT DE
TREBALLAR PER VILOBI
I LA SEVA GENT.

TOLERÀNCIA I
RESPECTE AMB
LES PERSONES I
AMOR PER
VILOBÍ.

PROACTIVITAT I
PERSISTÈNCIA.
CAPACITAT DE PRESA
DE DECISIONS I DE
GESTIÓ.

COMPROMÍS I
RESPONSABILITAT
AMB ELS VEÏNS I LES
ACCIONS DE
GOVERN.

CAPACITAT DE
TREBALL EN EQUIP.
PROXIMITAT I
TRANSPARÈNCIA AMB
ELS VEÏNS I VEÏNES.

CAPACITAT DE
DIÀLEG, D’ENTESA I
D’EMPATIA.
ESCOLTA ACTIVA
PER AVANÇAR.

OBJECTIVITAT I
IMPARCIALITAT
VERS TOTS ELS
VEÏNS/VEÏNES DEL
MUNICIPI.

Propostes per:
viureelsespais
•

Crear una zona de lleure a l’antic camp
de futbol, amb l’objectiu de consolidar
aquest espai com a enllaç entre els
principals equipaments del municipi:
Centre Cívic Jaume Via, ajuntament,
Escola, llar d’ infants i església, Cal
Boter i el consultori Mèdic. S’obrirà un
procés participatiu perquè siguin els
veïns i veïnes del poble els qui acabin
de configurar els diferents elements que
aquest espai de lleure ha de tenir

•

•

•

•

Per a la zona esportiva, encarregar
un projecte d’acondicionament de
l’aparcament i altres racons de la mateixa
per així deixar-la totalment acabada i
renovada
Millorar i ampliar els parcs infantils del
municipi i fer-ho, com s’ha fet recentment,
tenint en compte l’opinió dels usuaris:
els nens i nenes així com les seves famílies
Reformar l’interior de la sala d’actes del
Centre Cívic Jaume Via, per a millorar
les instal·lacions i adequar-les a les
necessitats actuals
Seguir adequant la Sala de Joves en
funció de les necessitats de les diferents
generacions d’usuaris

viurelespersones
•
•

Promoure un procés participatiu per trobar
la millor utilitat a la casa de Cal Ferrando.
Treballar i estudiar la manera de facilitar
l’accés a l’habitage social, tant a les
persones adultes que ho necessitin com als
joves del nostre municipi

•

•

•
•

•

•

•

•

Oferir el servei de transport a persones
grans amb dificultats per desplaçarse per a fer gestions a Vilafranca del
Penedès (a través de Serveis Socials)
Mantenir i potenciar el projecte
ACTIVA, adreçat a la gent gran amb
mobilitat reduïda.
Treballar a nivell comarcal per aconseguir
millorar el servei del transport públic
Promocionar i potenciar la cultura
popular catalana incentivant la creació
de nous grups de Balls Populars a la
Cercavila i consolidació dels existents
Recolzar i promoure les associacions,
les entitats i els grups en les seves
iniciatives i continuarem vetllant per
obtenir les màximes subvencions
públiques per a donar-los suport
Seguir potenciant l’Aula de Cultura,
oferint noves activitats segons la
demanda dels veïns i veïnes: sortides
al teatre, concerts a la fresca, tallers,
cursos...
Donar suport i seguir treballant d’una
manera propera i directa amb la direcció
de l’escola Llebeig i llar d’infants
Continuar col·laborant amb l’Ampa
i Consell Escolar en totes les seves
activitats i decisions

•

•

•

•

•

•

•
•

Escoltar activament les propostes i
inquietuds dels joves per poder ajudarlos en l’assoliment dels seus objectius i
resposta de les seves necessitats
Seguir oferint i potenciant activitats
lúdiques i formatives per als infants i
joves del municipi: Estiu Jove, esquiada,
tallers puntuals per a joves, Casal d’
Estiu...
Reforçar l’atenció domiciliària en termes
d’assistència domèstica i jurídica a les
persones que ho necessitin
Continuar vetllant des dels serveis socials
per ajudar a les persones en situació de
vulnerabilitat social
Continuar treballant, com ja hem fet,
per a millorar l’eficiència del serveis,
reduir els temps d’espera i garantir una
assistència pública de qualitat a les
usuàries i usuaris
Seguir defensant la importàcia de
les institucions municipals com a
representació plural de tots els veïns i
veïnes del municipi
Organitzar activitats que permetin
l’intercanvi intergeneracional
Donar suport de manera activa a
l’Associació d’Avis de Vilobí en la
organització de les seves activitats

viureelparcdelstalls
•

•
•
•

Promocionar la zona natural Parc dels
Talls com un espai singular a la comarca i
potenciar l’ enoturisme com a atractiu del
municipi
Definir i senyalitzar rutes a l’entorn del
Parc dels Talls
Desenvolupar el projecte FEDER del
Centre d’Interpretació del Guix
Donar a conèixer i promocionar el
programa pedagògic per a les escoles

viureelsesports
•

Executar la segona fase de la zona
esportiva amb el cobriment de la nova
pista poliesportiva

•

•

•

•

•

Consolidar i potenciar l’Escola Esportiva
Municipal per incentivar la pràctica de
l’esport federat mitjançant una unió
esportiva amb diferents disciplines i/o
seccions
Seguir organitzant el Duatló de Muntanya
dels Pèlags i aprofitar el prestigi assolit per
a potenciar i visibilitzar turísticament Vilobí
del Penedès
Continuar organitzant proves esportives
a nivell comarcal: tenis taula, caminades,
cros escolar, torneigs...
Organitzarem caminades i activitats
esportives a l’aire lliure i a l’entorn natural
del municipi
Seguir oferint xerrades i tallers per al foment
de la vida i l’alimentació saludable

viuremésinformats
•

•

Seguir editant el butlletí d’informació
municipal “Vilobí, el teu poble!” i fer-lo
més participatiu
Cedir espai al butlletí d’informació
municipal “Vilobí, el teu poble!”
persones de totes les edats amb
interès per l’escriptura i amb ganes de
col·laborar en aquesta publicació

•

•

•
•

•

•

•

Promoure l’ús de la recent presentada
aplicació mòbil del municipi per a una
gestió municipal més participativa i àgil.
Mantenir-la actualitzada i fer-la útil per a
la informació municipal (agenda, avisos,
horaris...)
Reduir la quantitat de circulars en
format paper que es distribueixen per
les cases i potenciar els recursos que
permeten les eines digitals
Seguir treballant per al cumpliment en
matèria de transparència municipal
Oferir continguts d’interès als veïns/
veïnes del municipi a través de les xarxes
socials.
Treballar per a una comunicació més
fluïda amb les entitats amb l’objectiu
d’ajudar-los a la promoció de les
activitats que organitzen
Crear un perfil a les xarxes socials
exclusiu del Parc dels Talls per a
promocionar-lo com a punt d’interès
turístic
Donar més visibilitat a les empreses i
professionals del municipi a través dels
diferents canals de comunicació

viuremillor
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Millorar i soterrar parcialment les
instal·lacions elèctriques, de telefonia i
d’enllumenat públic al barri de Bellver per
minimitzar les avaries i millorar l’ impacte
visual
Reasfaltar i millorar l’asfaltat de carrers del
municipi i continuar mantenint els camins
rurals.
Construir un nou magatzem per a la brigada
municipal
Millorar l’espai d’aparcament de sota l’antic
ajuntament i el seu accés a la plaça Major.
Renovar l’enllumenat públic d’aquelles
carrers que encara no funcionen amb LED
Renovar la senyalització dels noms dels
carrers
Seguir impulsant els elements d’embelliment
de la via pública (torretes, flors, etc...)
Seguir promovent i augmentar les accions
de conscienciació i informació en termes de
reciclatge, recollida selectiva i l’ús de la
deixalleria
Seguir vetllant per a la neteja i manteniment
dels carrers, les places i zones verdes.
Encarregar un projecte per a col·locar punts
de càrrega ràpida adreçats a vehicles electrics

viurevilobí
candidatura de progrés
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