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Desplegament de la fibra òptica al municipi: una realitat ben propera
La fibra òptica al municipi és, sense cap mena 
de dubte, un dels serveis més necessaris, sobre-
tot a Sant Dalmai, a Salitja i a Can Terrer, on la 
cobertura ADSL del principal operador telefònic 
és nefasta. Després de reivindicar reiteradament 
l’acceleració d’aquest desplegament, Movistar 
no dóna cap previsió ni pren cap compromís do-
nat que just ara acaba de desplegar-se en muni-
cipis de la importància de Sant Feliu de Guíxols 
o actualment a Santa Coloma de Farners. Final-
ment, l’equip de govern ha optat per prendre la 
iniciativa i impulsar-ho directament, i no a través 
d’un operador concret sino a través d’una xarxa 
de comuns -xarxa pròpia- que garanteixi el servei 
a través de més d’un operador i on es garanteixi 
la lliure competència.

Què guanyem no lligant-nos a un operador concret?
Afavorim la competència entre empreses, do-
nant feina a petites operadores que hi ha al terri-
tori i que estan funcionant molt bé. Alhora, no ho 
demorem més en el temps i, encara més impor-
tant, ho fem perquè amb aquests sistema tenim 
la possibilitat de donar cobertura a tothom, fins a 
l’última masia del municipi.

I per què una xarxa de comuns?
A través d’una xarxa de comuns es garanteix que, 
per mitjà de la mateixa xarxa, tots els operadors 
que ho desitgin i estiguin disposats a reinvertir 
en la pròpia xarxa, puguin donar servei fent-se la 
competència entre ells. D’aquesta manera, es ga-
ranteix sempre el servei través d’un o altre ope-
rador i, també, que una part del benefici es rein-
verteixi en la pròpia xarxa, com per exemple per 
arribar a zones “menys rendibles”.

Com es fa?
Les quotes de connexió dels clients interessats 
serveixen per iniciar el desplegament. A cada 

nucli s’estableix un mínim de connexions neces-
sàries a partir de les quals ja es pot iniciar el des-
plegament en aquella zona. El projecte de des-
plegament ja està pràcticament acabat i podria 
iniciar la connexió per Sant Dalmai, aprofitant la 
recent implementació de la fibra òptica al munici-
pi d’Aiguaviva amb el mateix sistema de xarxa de 
comuns, després el Polígon, Can Bells, Can Terrer 
i Vilobí. Salitja es connectaria amb Sant Dalmai 
al mateix temps que es fa la connexió de l’aigua. 
Una vegada arribats a Vilobí , es connectaria tam-
bé amb Cal Ferrer Pagès.

Reunió informativa el dimarts 18 de juliol
Per tal d’agilitzar-ho al màxim, es convoca a tots 
els veïns i veïnes a una reunió informativa previs-
ta per al dimarts 18 de juliol a les 20 h a la sala 
d’actes de Can Roscada de Vilobí, en la qual es 
donaran a conèixer més detalls. També servirà 
per fer un primer sondeig sobre l’interès que hi 
ha als diversos nuclis del municipi. Es tracta d’una 
sessió molt important per al futur tecnològic del 
nostre municipi, així que demanem especialment 
la vostra assistència. D’altra banda, a principis de 
setembre des del consistori s’iniciarà una recolli-
da de compromisos que permetran començar el 
desplegament abans de finalitzar l’any.



Obres de millora i manteniment a l’Escola Josep Madrenys

A principis de juliol van finalitzar els treballs de 
reasfaltatge del Camí que va des de Can Comas 
fins a Can Capítol, al veïnat de Santa Margarida. 
Actualment l’empresa adjudicatària del concurs 
està realitzant treballs d’arranjament de diver-
sos camins a l’entorn de Salitja. Es preveu que 
aquests treballs puguin finalitzar a finals de juliol.

Finalitzat el reasfaltatge del camí 
del veïnat de Santa Margarida

Veles al pati de la llar d’infants
El divendres 30 de juny es van instal·lar dues ve-
les al pati sud de la Llar d’Infants El Patufet per tal 
de protegir els més menuts de la radiació solar. 
Concretament són dues veles tensoestàtiques 
confeccionades amb teixit ignífug i fixades amb 
tensors inoxidables. Es cobreixen així un total de 
132 m2.
Aquesta instal·lació és desmuntable, fet que per-
metrà utilitzar-la només durant els mesos de més 
calor i sol, permetent enretirar-les a l’hivern per 
tal de garantir l’assolellament del pati.

Aprofitant les vacances d’estiu, des de 
l’Ajuntament s’estan duent a terme diverses 
obres de millora i manteniment a l’Escola Josep 
Madrenys de Vilobí.  Ja està iniciat el canvi de fi-
nestres de la planta segona del centre -un total 
de 9 finestres- per tancaments energèticament 
eficients i que reduiran la contaminació acústica 
dels avions.
Seguidament es procedirà a la substitució de 
totes les lluminàries de la mateixa planta per lu-
minàries de baix consum (LED). D’altra banda, 

també es farà la neteja i es pintarà tota aques-
ta planta en el mateix sentit que es va realitzar 
l’estiu passat al primer pis, alhora que es pinta-
ran els cels oberts i tota l’escala i barana. El con-
junt d’aquests treballs suposen una inversió de 
22.758,96€ (IVA inclòs).
Finalment, també està previst que es col·loqui 
una cinta antilliscant als graons de l’escala i que 
s’executi un nou embornal de recollida d’aigües 
a la zona de la cistella de bàsquet per tal d’evitar 
que s’hi faci bassa quan plou.



L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar ha decidit aban-
donar els mètodes de fumigació amb produc-
tes químics que s’utilitzen en la lluita contra les 
plagues d’insectes i apostar, a partir d’ara, per 
substàncies naturals o organismes vius, el que 
representa una línia més sostenible i ecològica. 
Les actuacions es van iniciar a mitjans de juny 
amb un tractament polvoritzat amb extractes 
vegetals -productes totalment biodegradables 
i naturals- i van seguir a principis de juliol amb 
l’alliberament d’insectes depredadors de les pla-
gues en diverses zones arbrades del municipi. Al 
llarg d’aquestes properes setmanes s’aniran fent 
controls de l’evolució i s’establirà quina fauna ha 
estat la més eficient per tal de poder-ho anar aco-
tant. Al setembre es preveu que es puguin dur 
a terme alliberaments addicionals segons hagi 
anat l’evolució, i els mesos d’octubre i novembre 
es farà la recopilació dels resultats i la valoració 
global de l’actuació. En aquesta primera fase es 
tractaran un total de 155 arbres del voltant de 
l’escola i la llar d’infants, així com les places Nova, 
Vella i del Pla de Vilobí.

El regidor de Medi Ambient, Quim Vivas, remar-
ca que el control biològic de plagues urbanes és 
“una clara alternativa per a reduir l’ús de produc-
tes químics de síntesi en l’estratègia del control 
de plagues en jardineria urbana”. “La ciutadania 
està cada vegada més conscienciada pel respecte 
al medi ambient i, conjuntament amb la proble-
màtica per la resistència creada per les plagues 
als productes químics i la dificultat de l’aplicació 
d’aquests tipus de tractaments en zones exposa-
des al públic ens ha fet prendre aquesta deter-
minació”, assegura el regidor vilobinenc. Vivas 
considera que els tractaments amb depredadors 
naturals “han donat uns molt bons resultats en 
municipis propers com Salt i que es podrà lluitar 
en prop d’un 100% dels casos amb aquest siste-
ma contra les plagues que afecten les zones ver-
des de municipi”. Segons el regidor, els mètodes 
químics es reservarien només per casos en què 
no hi ha una bona opció biològica, com és el cas 
de les afectacions per fongs.

Vilobí d’Onyar abandona l’ús de productes químics en el tractament 
de l’arbrat urbà



www.vilobidonyar.cat 
www.facebook.com/vilobidonyar

Dilluns, 17 de juliol
Inici de la Bibliopiscina
Piscina de Salitja

Dimarts, 18 de juliol - 20 h
Sessió informativa sobre la fibra òptica
Sala d’actes de Can Roscada (Vilobí)

Dijous 20 de juliol
Santa Margarida (festa local)

Dijous 27 de juliol - 20 h
Ple Ordinari 
Rectoria de Salitja

Emergències – 112

Bombers – 085

Guàrdia Municipal – 972 473 704

Ajuntament  – 972 473 026

Biblioteca Can Roscada – 972 473 673

Espai Jove – 972 473 540

SAM-SAT – 648 005 459

Llar d’infants El Patufet – 972 473 125

Escola Josep Madrenys – 972 473 286

Dispensari mèdic (CAP) – 972 473 743

Serveis Socials – 972 473 026

Farmàcia Puigvert – 972 473 008

Aeroport Girona-Costa Brava – 972 186 600

Despatx parroquial – 972 473 042

Llar jubilats Santa Margarida – 972 474 046

Servei d’orientació laboral i dinamització

empresarial – 972 474 636

Properes convocatòries

Telèfons d’interès

El divendres 30 de juny va finalitzar el programa 
“Treball i Formació” del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC) al nostre municipi. Aquest progra-
ma dóna feina a aturats de llarga durada de  més 
de 45 anys, està subvencionat per la Generalitat 
de Catalunya i compta amb la gestió del Consell 
Comarcal de la Selva. Gràcies al projecte presen-
tat per la subvenció, des de Vilobí d’Onyar hem 
pogut gaudir de:

•	 Brigada de 4 persones per la neteja de lle-
res. De l’1 al 14 de març es va netejar part del 
Gabastrà a l’alçada de Can Freu i el Rec de les 
Fonts.

•	 Brigada de 4 persones per treballs de pa-
leteria: Del 6 al 24 de març es va realitzar un 
magatzem a l’Espai Jove, es va remolinar la 
paret posterior del mateix equipament i es va 
executar un gual per vianants a la Travessia 
Josep Madrenys.

•	 Brigada de 4 persones per treballs de zones 
verdes: Del 21 al 30 de juny es va desbrossar 
la zona verda de sota el dipòsit de Can Terrer, 
la franja perimetral de preveció d’incendis a 
l’est de Can Terrer, l’antic abocador municipal, 
la Font d’en Bosch, les Tosqueres i la zona del 
dipòsit de Sant Dalmai.

* El cost d’aquest personal per a l’Ajuntament ha es-
tat de només 20€ per persona i dia.

Ja ho saps que si estàs empadronat al municipi 
de Vilobí d’Onyar tens un 50% de descompte en 
el preu de l’entrada a la piscina de Salitja? No ho 
desaprofitis i informa-te’n al web de l’Ajuntament: 
www.vilobidonyar.cat!

Finalitzat el programa del Servei 
d’Ocupació de Catalunya

Descompte del 50% a la piscina 
de Salitja per als empadronats


