
Per al poble,

SentVilobí,

Una 
coalició...

per al país!

+



SentVilobí es va crear fa quatre anys, amb la finalitat de ser el partit del poble i pel poble. 

En aquesta legislatura hem cregut convenient, pel context que viu el país, fer una coalició amb 
JUNTSxCat. Així doncs, la suma dels dos partits representa el treball per al poble i per al país! 

SARAI SEGURA DIZ (Cal Piles)
Grau Superior Tècnic en documentació sanitària. Grau 
mitjà en Tècnic auxiliar d’infermeria. Curs de Tècnic 
d’auxiliar veterinari.
Membre corresponsable de l’Associació de Playback’s 
Vilobí. Exmembre responsable de la Cercavila. Ha es-
tat membre de moltes altres entitats. 

MONTSE PÉREZ BAGES (Cal Manel)
Llicenciatura en Administració i direcció d’empreses.
Ha estat membre de diferents entitats del poble. 

ANTONIO OLIVELLA ROVIRA (Cal Tonet Pacient)
Responsable de manteniment i consergeria. Membre 
responsable de l’Associació Playback’s Vilobí i exmem-
bre del Cor de Caramelles.

RICARD FERRER OLIVELLA (Cal Pere Olivelló)
Arquitecte tècnic.
Constructor.
Membre de;  Cor de Caramelles, Grup musical parro-
quial i Comissió de l’agermanament de Chiusanico.

JOAN RAVENTÓS VENDRELL (Cal Gaspà)
Director Logístic.
Pagès.
Regidor.

PURA SURIOL ROVIRA (de Cal Ramon Suriol)
Servei de neteja de la Llar d’infants. Exmembre de la Jun-
ta de futbol.

JUAN CAÑAMERO MENDEZ (Cal Romeu)
Jubilat, exflequer. Va ser Fundador del Club futbol Vilobí.

MONTSE SAUMELL MUSONS (Cal Sendo)
Treballant en una empresa de cartonatges. 
Ha sigut membre de l’A.V. Plaça i la Font.

XAVI VIA TARRIDA (Cal Pere Batista)
Cicle mitjà en elaboració de vins i altres begudes. 
Departament logístic i pagès. 

i molta més gent ...

Què és SentVilobí?



ESTER VALLÈS PELAY

Fa quatre anys em vaig presentar amb un nou projecte per al poble, Sent-
Vilobí. Un partit, un grup, amb gent diversa per treballar per al municipi fent 
que el dia a dia de les vilobinenques i vilobinencs fos més agradable. 

Porto vuit anys sent regidora i fent la feina des de l’oposició. Molts de vosaltres 
coneixeu el per què em vaig posar en política municipal, simplement va ser 
per la meva participació amb moltes entitats i associacions del poble. També, 
perquè tenia i tinc la inquietud, l’experiència i la formació per fer que Vilobí, 
que és un poble amb moltes possibilitats, avanci i sigui el poble on tothom es 
pugui sentir molt a gust.  

Ara, en el context polític nacional que vivim i la inquietud de molts de vosaltres
que vàreu poder veure com Vilobí era un dels pobles en què es dificultava el fet de realitzar el referèndum, 
em van demanar col·laboració. I per això, hem cregut convenient fer una coalició, de SentVilobí, amb un partit 
nacional per poder treballar per al país. Perquè ja sabem que des dels petits pobles podem fer un gran país. 

És per aquest motiu, que vaig realitzar una visita a la Casa de la República, Waterloo, per poder explicar de 
primera mà amb el MHP Carles Puigdemont qui som i què volem fer. I el resultat de tot això, és una signatura 
d’un conveni que SentVilobí ha realitzat per aquests quatre anys. La suma dels dos partits és un benefici per 
a Vilobí. 

El programa que us presentem és una petita representació del nostre gran projecte: 
PER AL POBLE, PER AL PAÍS!

SentVilobí + JuntsxCat
-Enginyera Tècnica en Informàtica.
-Màster en Govern Local.
-8 anys de regidora i Presidenta Assoc. Playback’s Vilobí

Estimades veïnes i estimats veïns,



Gestió 
municipal

Més transparència en la gestió municipal.
Pel que fa a la contractació de treballadors i 
feines municipals. Fent que sempre passin la 
comunicació per les cases perquè tothom tingui 
les mateixes oportunitats.

Participació ciutadana. 
Volem que el poble pugui participar en les di- 
ferents decisions;
 - els pressupostos municipals
 - els projectes importants.
 - les activitats a realitzar, etc. 

Impulsar una borsa de treball.
Fer una borsa de treball dinàmica, a través de 
notificacions a les persones interessades.
 

Comunicació de les sessions del Ple de 
l’Ajuntament.
Comunicar a través de cartelleres que s’ubi-
caran als barris  i  també,  per mitjans  digitals 
amb l’ordre del dia perquè qui estigui interessat 
hi pugui assistir. 

Economia i hisenda
Comerç i turisme

Disminuir els impostos. 
Volem disminuir els coeficients dels impostos, 
principalment;
 - Taxa d’escombraries.
 - Impost de vehicles.

Potenciar el turisme dinamitzant empreses.
Una manera de dinamitzar les botigues, els 
comerços i els cellers del poble és potenciant el 
turisme a través de la;

  - Creació de Rutes Gastronòmiques i   
 de productes autòctons.

 - Creació de Rutes Verdes.

 - L’habilitació d’àrees de pícnic en diver-  
 sos punts del poble. 

(Per exemple, sota l’antic ajuntament  
que té bones vistes i està ubicat a prop 
de les botigues). 



Medi ambient
Serveis

Educació, benestar i 
acció social

Posar un conserge a l’escola.
Per recepcionar el personal de l’escola; mares, 
pares, alumnes i també, els proveïdors. I així, 
alliberar al personal docent d’aquesta tasca. 

Promoure un centre de dia per a la gent 
gran. 
La creació d’un centre de dia que és podria 
ubicar a la casa de Cal Jep Escales que és  
patrimoni de l’Ajuntament.

Transport gratuït per a la gent gran.
Habilitar un transport de caràcter gratuït per 
poder anar a Vilafranca (per exemple anar al 
mercat de roba dels dimarts).

Fomentar el voluntariat.
Crear una borsa de voluntariat per a tasques 
socials i solidàries entre la gent del poble o as-
sociacions.

Banc de temps.
Facilitar l’intercanvi de serveis o d’habilitats en-
tre persones sense un cost econòmic. 

Assessorament en Medi Ambient.
Crearem cursos de jardineria, horticultura i a- 
gricultura tradicional i de noves tècniques per 
tenir cura dels nostres jardins, horts i vinyes.

Protegir els Pèlags.
Cal mantenir la biodiversitat de l’ecosistema 
creat en l’indret dels Pèlags, ja que és un espai 
singular del nostre poble. 

Manteniment adequat de camins i rases. 
Es vol insistir en el manteniment de camins i 
rases i aprofundir en la neteja del poble. 

Punt de wifi municipal públic.
Posar un punt de wifi públic en la zona del cen-
tre cívic. 

Seguretat ciutadana.
Creació d’un vigilant, “el sereno”, que vetlli pel 
poble, per minimitzar robatoris, amb telèfon 
d’urgència.



Urbanisme

Promoure habitatges als veïns del poble. 
A través d’una borsa d’habitatge social i d’aques-
ta manera evitar que hagin de marxar fora del 
poble. 

Creació i manteniment de parcs infantils;
Adequar els parcs infantils existents (Plaça    
Chiusanico i Plaça Cooperativa) i assegurar-los. 
I crear-ne un a prop de l’escola. 

Mantenir el caràcter rural del poble. 
Volem que Vilobí no perdi la seva essència de 
poble sense menysprear les millores. 

Reordenar, ampliar i millorar l’aparcament.
Es vol ampliar, reordenar i per tant, adequar 
l’aparcament de l’antic Ajuntament ( c/ jardí, 
darrera la Plaça Major) i del passatge de la 
Fassina (sota les escales). Millorant la neteja, 
desaigües, etc. 

Cobrir el torrent de Cal Boter.
Per evitar els perills actuals.

Adequar els ressalts (bots de velocitat).
Sobretot els que actualment són agressius 
i perillosos.

Millorar la visibilitat de les interseccions.
Una bona senyalització per una bona segure-
tat viària, incorporant miralls. 

Fer un estudi de millora de la recollida de 
la brossa.
Estudiar com podem disminuir l’impacte am-
biental i funcional. 

Prioritat de neteja/conservació.
No desviar les tasques diàries de la brigada 
realitzant feines que pertocarien a empreses 
externes per no desatendre les prioritats del 
poble, com ara la neteja de moltes zones dels 
diferents barris.

Prioritat d’obres segons les necessitats. 
Volem donar prioritat a les obres que tinguin 
una necessitat més urgent per al poble, a 
través d’una consulta participativa. 



Joventut i 
esports

Crear una borsa de cases de lloguer.
On propietaris i llogaters es puguin trobar per 
tal que els joves puguin viure al poble. 

Fomentar els becaris o joves en pràctiques. 
Per les tasques més essencials a l’Ajuntament. 
Per tal que els joves tinguin un currículum (ex-
periència laboral). 

Establir trobades regulars amb els joves.
Per compartir inquietuds i gestionar un servei 
d’iniciatives juvenils. 

Promoure la figura d’un tècnic.
Per donar assessorament d’estudis i d’inserció 
laboral.

Crear nous equips esportius i potenciar els 
actuals.

Fomentar l’esport.
A través d’activitats i jornades esportives.

Fer un skate-park. 

Cultura, festes 
i entitats

Promoure la cultura.
Amb la participació des dels més petits fins 
als més grans. Realitzant; 

 - espectacles gratuïts i involucrant les    
entitats i associacions del poble. 
 - sortides culturals; museus, teatre i  
 anar a; Fires, mercats, etc.

 - projeccions cinematogràfiques.

Realització de festes més tradicionals.
Recuperant la cultura de la nostra terra i fer 
més partícip a la gent del poble pel que fa a 
aquestes festes i d’altres més modernes.

Suport a les associacions.
Donar més suport i facilitats a l’hora de rea-
litzar les seves tasques. Oferir total transpa-
rència a l’hora de determinar les subvencions 
i fer-ho equitativament.

Promoure una comissió de festes rotati-
va.
Una comissió que els seus membres anessin 
variant anualment. Que el 50% fossin d’algu-
na entitat i la resta voluntaris. 

* icones dissenyat per Freepik a www.flaticon.com *



Des dels 
petits pobles 

podem fer 
un gran país. 

El 26 de maig 
comptem 
amb tu, 
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Disminuir els impostos.

Seguretat ciutadana

Participació ciutadana

Prom
oure l’habitatge 

a la gent del poble

Agafem el compromís de fer que 
Vilobí estigui sempre al costat del país. 

 Vota’ns!
i ho farem
possible.


