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En el passat Ple de 28 de gener es 
va aprovar inicialment, per segona 
vegada, el Pla Especial i Catàleg 
per a la Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic, Arqueològic i Am-
biental del municipi, un document 
estructurat que no només protegeix 
el patrimoni arquitectònic sinó 
també l’arqueològic i el natural.

Aquesta segona aprovació inicial 
ve provocada per les implemen-
tacions que demanen els informes 
sectorials rebuts, especialment el 
dels Serveis Territorials de Cultura 
a Girona, on s’aconsella afegir 19 
masies que, per les seves caracte-
rístiques, són mereixedores de ser 
protegides. Pel que fa a l’àmbit 
arqueològic, es considera que el 
catàleg ha de recuperar els jaci-
ments de Can Pèlach, que d’acord 
amb l’Inventari del Patrimoni ar-
queològic i paleontològic del De-
partament de Cultura, es localitza 
dins el terme municipal de Vilobí 
d’Onyar. Dites masies no es van 
incloure en la primera aprovació 

inicial, considerant que ja esta-
ven incloses en el Pla Especial del 
Catàleg de Masies i Cases Rurals 
aprovat i, per tant, ja protegides.

També arrel d’una al·legació re-
buda s’han inclòs al catàleg les 
rajoles decorades dels ràfecs de 7 
masies com a elements singulars. 

Aquest catàleg va més enllà de 
protegir edificis, construccions i 
elements arquitectònics sinó que 
protegeix també Conjunts Urbans. 
Els Conjunts Urbans es defineixen 
com a agrupaments de béns im-
mobles que constitueix una unitat 
coherent i delimitable amb entitat 
pròpia.

Amb el patrimoni natural fa exac-
tament el mateix. Més enllà de pro-
tegir elements naturals singulars, 
s’estableixen unes Zones de Béns 
Ambientals definides com espais o 
zones obertes que, per la seva prò-
pia naturalesa, gaudeixen de valor 
paisatgístic, ecològic i natural. Són 
espais que se’ls considera vitals en 

l’equilibri de l’ecosistema, per ser 
zones habitades per determinades 
espècies vegetals o animals i per 
la bellesa pròpia de la seva confi-
guració.

Així doncs, entre totes les catego-
ries, el catàleg de patrimoni està 
ara format per 107 elements i/o 
conjunts a protegir.

Aquests canvis, juntament amb la 
introducció de nous elements al 
catàleg, es consideren canvis subs-
tancials com per ser necessària 
una nova exposició pública per tal 
que la ciutadania pugui participar 
de nou. 

S’ha ampliat el període mínim le-
gal d’exposició pública d’un mes 
a dos mesos, publicat al Butlletí 
Oficial de la Província (BOP CVE 
BOP-2021_0_32_1037) en data 
de 17 de debrer de 2021 i als diaris 
de referència de la zona. Ja es pot 
consultar l’expedient al web www.
vilobidonyar.cat o a les dependèn-
cies municipals amb cita prèvia. 

Segona aprovació inicial del Catàleg de Patrimoni
I nova exposició al públic



Conveni amb el Consell Comarcal 
De manteniment i promoció d´itineraris de senderisme, cicloturisme i BTT
El conveni signat entre 
el Consell Comarcal de 
la Selva i el nostre mu-
nicipi  inclou el mante-
niment i reparació dels 
itineraris, així com tam-
bé un informe amb les 
dades anuals de visites i 
descàrregues als portals 
web de totes les rutes.

Els itineraris consten de 
24,35 kms. de senders 
locals, 10,58 kms. de 
grans camins de l´aigua 
i 8,98 kms. del centre 
BTT La Selva. Un total 
de 42,20 kms amb 68 
senyals i 5 plafons in-
formatius.

Les principals actua-
cions de manteniment 
han sigut repassar pintura, reparar 
o canviar suports de senyalitza-
cions i canviar plaques, banderoles 
o adhesius informatius. 

També cal fer un esment especial a 
les feines de tallar arbres caiguts i 
brancatge que s´han vist alterades 

com a conseqüència dels efectes 
del temporal Gloria.

Tot i això, s´han esmerçat molts 
esforços en resoldre les incidències 
més urgents, al mateix temps que 
s’anaven fent les tasques ordinàries 
de manteniment, per aconseguir te-
nir al dia la supervisió i conserva-

ció de tots els itineraris. 

Cal destacar que tot i ser un any 
excepcional, el número de visites 
i descarregues de fitxes de les ru-
tes de la comarca ha sigut de 1.714 
al portal Wikiloc i de 278 al portal 
Selvaturisme, resultats que s’han 
mantingut o han anat en augment.



El projecte del Centre de Dia ha 
tingut una llarga tramitació perquè 
ha calgut sol·licitar-ne la compe-
tència al Departament de Treball, 
d’Afers Socials i Famílies donat 
que el municipi té menys de 5.000 
habitants. També ha calgut infor-
mar sobre la capacitat econòmica 
i el baix grau d’endeutament de 
l’Ajuntament per obtenir-ne el 
vist-i-plau.

La reforma de l’edifici de l’an-
tic dispensari (C/ Empordà 5) 
transformarà els baixos de la Llar 
de Jubilats en un espai pensat 
per viure-hi com a casa, per un 
màxim de 25 persones. La distri-
bució i decoració dels espais són 
pensats amb l’objectiu de crear 
ambients acollidors, semblants 

als de la pròpia llar, per optimitzar 
la convivència, potenciar l’auto-
nomia de les persones i facilitar la 
realització d’activitats significati-
ves i personalitzades.

A la licitació pública es van pre-
sentar vuit empreses i es va adju-

dicar, el passat mes de novembre, 
per valor de 214.270,09 € (IVA 
inclòs). Inclou l’obra de reforma, 
l’equipament interior i el mobi-
liari. Les obres es van iniciar el 
passat dia 1 de febrer i està previst 
que durin vuit mesos. 

Inici de les obres del centre de dia 
Un equipament important per a la gent gran 

S’ha instal·lat a la façana lateral 
de l’edifici de la Llar d’Infants una 
pantalla de tecnologia LED que 
servirà per donar a conèixer als 
veïns i veïnes tot tipus d’informa-
ció municipal d’interès. 

Es tracta d’una pantalla d’última 
tecnologia i alta lluminositat que 
va ser adquirida el mes de des-
embre del 2019, amb un cost de 
3.025€ IVA inclòs i 1.174€ IVA 
inclòs del marc decoratiu. Tot i ha-
ver-se comprat a finals del 2019, 
no va arribar a Vilobí d’Onyar fins 
l’estiu del 2020 i la situació de 
pandèmia ha portat al retard en la 
instal·lació. 

Nova pantalla 
informativa

Aquest proper mes de març s’ini-
ciarà el nou procediment per a la 
redacció d’un reglament d’usos del 
parc caní. 

Aquest reglament neix de la ne-
cessitat de regular els drets i deu-
res dels usuaris, així com d’impe-
dir-ne els mals usos, especialment 
per part de persones que no l’utilit-
zen com a zona d’esbarjo i socia-
lització dels seus gossos.

Concretament s’hi regula: es de-
fineixen els tancats del parc caní 
i quins gossos els poden utilit-
zar, quines persones en poden ser 
usuàries, normes d’ús obligatòries, 
horari i recomanacions per al seu 
ús. 

També l’aforament màxim de ca-
dascun dels tancats, responsabi-
litat i obligacions i infraccions i 
sancions.

Aquesta nova ordenança està en 
període d’informació prèvia a la 
seva aprovació al Ple del mes de 
març. 

Si voleu fer-hi aportacions, les po-
deu fer enviant un correu electrò-
nic a l’adreça ajuntament@vilobi-
donyar.cat i us enviarem una còpia 
de l’esborrany. Teniu temps fins el 
proper 3 de març. 

Passada aquesta data encara esta-
reu a temps per a poder presentar 
al.legacions dins el termini d’ex-
posició pública. 

Ordenança reguladora dels usos del 
parc caní, per a una millor convivència



La reobertura del rocòdrom “El 
Sindicat” ja és tota una realitat. Es 
tracta d’un nou equipament espor-
tiu fet a mida per tots els nivells; 
el rocòdrom està pensat tant per 
escaladors que s’inicien com per 
persones amb més experiència. El 
que es pretén és ampliar el ventall 
de possibilitats de pràctica esporti-
va del nostre municipi. L’escalada 
és ideal per dur a terme activitat fí-
sica en família o amics ja que tant 
els infants, com els joves, com els 
propis adults hi tenen cabuda. 

Més endavant, quan la Covid-19 
ens doni un respir, es duran a terme 
activitats de dinamització de l’es-
pai, formacions i sensibilització 
del món de l’escalada. Us anirem 
mantenint informats!

Passos a seguir per fer la reserva 
de l’espai

1. Reservar cita prèvia:

a. Sol·licitar dia i hora via mail a:  
ajuntament@vilobidonyar.cat

b. Adjuntar la declaració d’au-
toresponsabilitat declarant que: 
(només cal presentar-la la primera 
vegada).

- Coneix, accepta i actuarà segons 
l’establert en la normativa vigent 
del rocòdrom.

- Coneix, accepta i actuarà segons 
les normatives de salut vigents.

c. Rebre l’autorització de l’Ajunta-
ment: es facilitarà un codi d’accés.

2. Accedir per la porta amb el codi 
facilitat per l’Ajuntament, tancar 
la porta després d’entrar. No facili-
tar l’accés a altres persones.

3. Només hi poden accedir les per-
sones autoritzades, els menors han 
d’estar acompanyats.

Horaris

Dilluns, dimecres, divendres, 
dissabte i diumenge de 9.00h a 
21.00h.

Aforament

L’aforament permès és de sis per-
sones, les quals han de ser del ma-
teix grup bombolla.

Durant l’activi-
tat

S’ha de fer ús 
obligatori de 
mascareta, s’ha 
de mantenir la 
distància de se-
guretat entre 
usuaris, cal des-
infectar-se les 
mans abans d’ac-
cedir a la zona, 
queda prohibit 
l’ús de magnesi 

en pols, és obligatori l’ús de mag-
nesi líquid amb base hidroalco-
hòlica o la desinfecció de les mans 
abans de l’escalada. Cal complir 
amb tots els protocols i normatives 
vigents de la instal·lació i l’activi-
tat esportiva.

Per més info: 

esports@vilobidonyar.cat

Reobrim el rocòdrom “El Sindicat”
Cal demamar cita prèvia donada la situació sanitària 
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