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Properament l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar ins-
tal·larà un punt de recàrrega ràpida de vehicles elèc-
trics davant l’Espai Jove (C/ Girona, 7). Aquest equip 
de recàrrega permetrà connectar un vehicle a 50 kW 
en corrent contínua i un vehicle a 43 kW en corrent 
alterna i carregar 2 vehicles simultàniament. Amb 30 
minuts es podrà recarregar el 80% de la bateria, ener-
gia suficient per fer uns 120 Km. El cost que preveu 
el projecte és de 46.619,89 € (IVA inclòs).

S’ha escollit aquesta ubicació, bàsicament per dues 
raons: 

1.- No haver de donar d’alta un nou comptador: L’ali-
mentació elèctrica de l’estació de recàrrega provindrà 
de l’Espai Jove. Tot i que caldrà ampliar-ne la potèn-
cia, és més senzill i econòmic que posar-ne un de nou.

2.- Proximitat amb la zona comercial de Vilobí, a les 
botigues, bars i altres serveis públics del municipi, 
per tal que mentre es realitzi la recàrrega del vehicle 
es pugui generar dinamització econòmica.

El projecte, que es va fer el març de 2017, no va ob-
tenir els punts necessaris per accedir a la subvenció 
de 2017, cosa que feia inviable la seva execució. El 
2018, però, es van realitzar modificacions en les or-
denances 2018 de l’impost de béns immobles (IBI) 
i de l’import de circulació per tal d’introduir boni-
ficacions que beneficiessin la compra de vehicles 
elèctrics i híbrids i també les millores en eficiència 
energètica en els habitatges (vegeu BIM de novembre 
de 2017 i ordenances fiscals: https://www.seu-e.cat/
ca/web/vilobidonyar/govern-obert-i-transparencia/
accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-pro-
grames/ordenances-fiscals). Aquestes modificacions 
ens van donar més punts per accedir a la subvenció 
del 2018.

Així doncs, en la darrera convocatòria de subvencions 

hem sigut adjudicataris de dues subvencions que són 
compatibles i complementàries: La de la Diputació 
de Girona, dins del Pla a l’Acció, de 10.000€ i la de 
la Generalitat de Catalunya, dins del Pla d’Acció per 
al desenvolupament d’infraestructures de recàrre-
ga per a vehicles elèctrics (PIRVEC 2016-2019), de 
36.619,89€. Amb ambdues subvencions, el cost per 
l’Ajuntament serà de 0€.

En totes les comarques gironines nomes s’han donat 
5 subvencions per punts de recàrrega i nosaltres en 
som un!

Primer punt de recàrrega de vehicles elèctrics
Seguim col·laborant amb la millora del medi ambient del municipi



Modificació, ampliació i optimització dels 
senders locals del municipi

Els senders locals senyalitzats s’han anat fent amb els 
anys. Degut a això hi havia una manca de coherèn-
cia tant en les rutes com en la senyalització, i també 
un envelliment de la senyalització existent. Hi havia 
dues rutes en cul de sac i només dues rutes circulars. 

Aquest replantejament ha comportat modificacions 
de traçat, millores en la senyalització i ampliació de 
les rutes existents, s’ha evitat la carretera de La Sarre-
da fins a Can Viader, perquè és asfaltada i força tran-
sitada, i un tram de la carretera de Vallcanera, també 
per perillosa i pavimentada. 

Amb aquesta actuació hem passat de 38,2 km de ca-
mins senyalitzats als actuals 47,1 km. Ara disposem 
de 5 rutes circulars (Anella verda, Volcà de la Crosa, 
Serra de Coguls, Tres campanars i Grevolosa-Bagas-
trà) i 1 de linial (l’Onyar). 

Les rutes circulars són les més ben acceptades pels 
senderistes perquè comencen i acaben en un mateix 
punt. La ruta linial és la que ressegueix el Riu Onyar 
des de la Resclosa d’en Borra i fins a la depuradora de 
Vilobí. Aquesta ruta es convertirà aviat en part de la 
Ruta de l’Onyar que enllaçarà Anglès amb Quart, és a 
dir, la que enllaçarà la via del carrilet Olot-Sant Feliu 
de Guíxols sense haver de passar per Girona ciutat i 
que també serà una ruta circular de llarg recorregut. 
La Ruta de l’Onyar està impulsada pel Consorci del 
Ter, del qual en formem part des de l’any passat.

Pel que fa a la cartellera, fins ara hi havia 3 plafons 
informatius a Vilobí, Salitja i Sant Dalmai. Ara s’han 
refet i se n’han col·locat 3 nous: a la Font de l’Ou, a 
l’àrea de pícnic de l’Onyar a Sant Dalmai i al Vol-
cà de la Crosa. També s’ha aprofitat per introduir-hi 
punts d’interès dels municipis propers. Les accions 
que s’han dut a terme són: col·locar 9 suports nous, 
reubicar-ne 11, col·locar-ne 3 de nous, renovar els 3 
plafons existents, renovar 117 cartellets direccionals i 
repintar les marques de seguiment.

Destacar com a novetats que s’ha donat sortida a la 
ruta que passa per la Font d’en Bosch, abans en cul de 
sal, cap a la bassa d’en Turon i la Resclosa; la ruta que 
anava a Can Terrer, també acabada en cul de sac, s’ha 
prolongat fins al Pins d’en Picó i forma part d’una 
ruta circular; i que les rutes Serra de Coguls i Grevo-
losa-Bagastrà permetran anar des dels Pins d’en Picó 
fins a la C-25 tot vorejant el torrent.

Passem dels 38,2 als 47,1 quilòmetres actuals

rutes anteriors

rutes actuals





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

S’han realitzat tasques de manteniment de pintura a 
les tanques de la llar d’infants El Patufet i també de 
l’escola Josep Madrenys donat que estaven envelli-
des i en procés d’oxidació. Aquestes tanques es van 
construir l’any 2007 i 2010, respectivament, i neces-
sitaven un repàs. S’han repintat amb el mateix mate-
rial que havien estat pintades, tipus oxiron, que su-
porta molt bé les inclemències del temps.

El cost d’aquests treballs ha estat de 3.008,35 € (IVA 
inclòs).

Repintem les tanques de 
l’escola i la llar d’infants
Una nova millora de la imatge dels 
centres educatius de Vilobí d’Onyar


