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El passat 25 de novembre es va dur a terme una nova 
neteja popular de l’entorn. Al punt de trobada, el po-
livalent de Sant Dalmai, a les 9:30h ens vam aplegar 
els 15 voluntaris inscrits a la jornada. Després d’es-
morzar per tal d’agafar forces es van organitzar els 
equips i repartir el material necessari (guants, bosses, 
saques,..).

La primera zona d’actuació va ser als entorns del 
volcà de La Crosa, on es va fer un repàs de la zona 
d’aparcament, dels vorals de la carretera i de la baixa-
da del cràter. Seguidament es va fer la neteja d’un 
gran abocament entre Santa Margarida i la Urbanit-
zació Les Comes. La jornada es va acabar a les 13h i 
en total es van recollir 1.405 kg de deixalles!! Mata-
lassos, runa, joguines, mobles, etc...

Aquesta acció s’emmarca dins de la campanya Let’s 
Clean Up Europe! (Anem a netejar Europa!) promo-
guda a Catalunya per l’Agència de Residus. És una 
acció conjunta a tot Europa per conscienciar sobre la 
quantitat de residus que llencem de forma incontrola-
da a la natura i promoure accions de sensibilització a 
través de la recollida d’aquests residus abocats il·le-
galment als boscos, platges, marges de rius, espais 
naturals, etc. Una acció educativa també per la mai-
nada, que netejant el seu entorn aprèn a estimar-lo i a 
respectar-lo.

En aquesta edició a Catalunya hi ha hagut 275 ac-
cions de neteja organitzades per part d’associacions, 
escoles, empreses, ajuntaments....i nosaltres, un cop 
més, n’hem format part!

Campanya de neteja popular de l’entorn
Volem un municipi net: seguim millorant el medi ambient 
i seguim netejant els espais naturals



Projectes de sanejament d’aigües residuals 

Conscienciats amb el medi ambient, des de l’inici de 
la legislatura, no hem deixat de treballar en el projecte 
de tractament de les aigües residuals de Salitja i Sant 
Dalmai tal i com vam explicar al BIM del més de juny 
d’enguany. La manca de depuradores, o de connexió 
amb la depuradora de Vilobí és una xacra que com 
a municipi no ens podíem permetre, un tema irresolt 
fins ara.

De fet, el primer pas per resoldre un problema és fer 
que la ciutadania el pugui veure i en prengui cons-
ciència. Per això, una de les primeres accions de 
legislatura (octubre 2015) va ser obrir el camí vora 
l’Onyar, de Sant Dalmai a Vilobí.

El passat mes de maig vam entregar a l’Agència Ca-
talana de l’Aigua (ACA) els avantprojectes de saneja-
ment de Salitja i Sant Dalmai. A diferència de l’abas-
tament d’aigua potable, els projectes i execució del 
sanejament de les aigües residuals són competència 
exclusiva de l’ACA. 

Malgrat tot, veient que la iniciativa per part de l’ACA 
no arribava, i coneixedors que l’ACA està millorant 
la seva situació econòmica, des de l’equip de govern 
vam voler fer el primer pas per dos motius: primer, 
per tal de donar una empenta al projecte i que des de 
l’ACA coneguessin el nostre interès; i segon, perquè 
molt probablement caldrà realitzar, a part del projec-
te, un tràmit urbanístic previ que voldrà el seu temps 
(com el que s’està fent ara per la canalització del gas 
natural o el que s’ha fet per la via verda Salitja-Sant 
Dalmai) donat que aquestes infraestructures no esta-

ven previstes en el planejament urbanístic de l’any 
1987.

S’han mantingut reunions (vegeu article publicat a la 
revista Tosquija de juny de 2018) amb el Cap de Sa-
nejament d’Aigües Residuals, Josep M. Obis, i amb la 
responsable del Departament de Planificació de Sane-
jament, Anna Latorre. Fruit d’aquestes reunions s’ha 
obtingut el compromís d’iniciar el projecte, donat que 
l’ACA disposa ara de recursos econòmics.

Donat que l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar va dele-
gar les competències de sanejament en alta per acord 
plenari de data 29 de gener de 2009 al Consell Co-
marcal de La Selva, el passat  22 d’octubre de 2018, 
vam sol·licitar al Consell Comarcal que assumeixi la 
redacció dels projectes de sanejament dels nuclis de 
Salitja i Sant Dalmai, previ atorgament dels fons ne-
cessaris per part de l’ACA.

Així doncs, el passat dia 6 de novembre el Consell Co-
marcal en la Comissió Permanent del Ple va acordar: 
aprovar la sol·licitud d’atribució de fons en concepte 
de redacció dels projectes de sanejament dels nuclis 
de Sant Dalmai i Salitja, del municipi de Vilobí d’On-
yar. Els costos previstos en dit acord per la redacció 
dels projectes és de 35.000€ pel nucli de Sant Dalmai 
i de 25.000€ pel de Salitja. La previsió és que aquests 
projectes tècnics es realitzin durant l’any 2019, es faci 
el procés de licitació pública durant l’any 2020 i que 
s’executi l’obra l’any 2021. Per tant, és un projecte a 
mitjà termini però cal posar, com ara hem fet, una pri-
mera pedra sòlida per tal que arribi a ser una realitat.

Seguim treballant per a la millora del medi ambient



El “My 112”, una eina per a instal·lar al mòbil

El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Emer-
gència 112 Catalunya ha posat, a disposició dels ciu-
tadans, una APP gratuïta per a telèfons mòbils que 
permet l’enviament automàtic de les coordenades de 
localització de la persona que truca al telèfon 112 per 
alertar d’una emergència.

L’APP My112 és gratuïta i està disponible per a sis-
temes Android i iOS. Geolocalitzar la trucada de for-
ma automàtica augmenta la capacitat de resposta dels 
cossos d’emergències. És a dir, fent la trucada a través 
d’aquesta APP ja saben, automàticament, on ens tro-
bem.

La localització és especialment indicada per a casos 
en què la persona que pateix l’emergència, o que n’és 
testimoni, no sap on es troba exactament (zones ru-
rals, en trajectes per carretera, excursions per la mun-
tanya, etcètera).

Envia les coordenades per localitzar una persona en cas d’emergència

Reparació de flonjalls al camí de Can Gratx

S’han realitzat treballs de reparació de flonjalls al 
Camí de Can Gratx, que va des de Can Bells fins a la 
carretera de Brunyola. Aquesta via havia empitjorat 
darrerament amb l’aparició d’alguns flonjalls perillo-
sos per la conducció (vegeu imatge).

Donat que és un camí que en part es troba al terme 
municipal de Brunyola, l’actuació de repàs de tot el 
camí s’ha fet conjuntament amb l’Ajuntament veí, as-
sumint cada consistori la seva part. No només s’han 
reparat els forats més perillosos, sinó que també s’ha 
fet un repàs d’aquells que amenaçaven de ser-ho.

Els cost dels treballs per l’Ajuntament de Vilobí ha 
estat de 9.381,37€ (IVA inclòs)

Requeria una actuació urgent per la seva perillositat



L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar s’ha adherit a la 
prova pilot impulsada per l’Agència de Residus de 
Catalunya amb l’objectiu de recollir de forma especí-
fica aquest tipus de residu sanitari (originat a les llars) 
que actualment, en la majoria dels casos, acaben al 
contenidor del rebuig. Aquesta campanya s’ha iniciat 
a les deixalleries municipals que gestiona el Consell 
Comarcal, que en són un total de 10 a la comarca de 
La Selva.

En els darrers anys, amb la posada en marxa del Cen-
tre de Tractament de Residus Municipals de Lloret 
de Mar, on es fa triatge dels residus no reciclats, s’ha 
constatat que hi ha una gran quantitat d’agulles i xe-
ringues que els ciutadans que reben tractament al do-

Telèfons d’interès
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

Dispensari mèdic (CAP) – 972 473 743

Serveis Socials – 972 473 026

Farmàcia Puigvert – 972 473 008

Despatx parroquial – 972 473 042

Llar jubilats Santa Margarida – 972 474 046

Servei d’orientació laboral i dinamització

empresarial – 972 474 636

NORA Servei recollida residus – 872 012 078

G

Recollida selectiva de xeringues a la deixalleria
Seguim millorant el reciclatge i el servei als usuaris del municipi

micili o s’automediquen, llencen al contenidor de re-
buig per manca d’una recollida específica al seu abast.

Així doncs, l’empresa comarcal de recollida i gestió 
de residus, NORA SA, ha instal·lat un contenidor es-
pecial per a aquest tipus de residus sanitaris a la nos-
tra deixalleria municipal. Els objectes punxants reco-
llits els gestionarà l’empresa Consenur i, finalment, 
seran tractats a la planta de residus especials de Cons-
tantí, al Tarragonès. Aquest servei no tindrà cap cost 
pel municipi, ja que aquest projecte rep finançament 
dels fons procedents del cànon sobre la disposició del 
rebuig dels residus municipals, un gravamen que abo-
nem els Ajuntaments per la gestió controlada de la 
fracció rebuig a abocador. 

Dia sense recollida
En motiu de festivitat, volem recordar que NO HI 
HAURÂ servei de recollida del porta a porta (rebuig) 
el proper: 

Divendres 7 de desembre
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