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S’ha realitzat la il·luminació de la 
via verda de la Riera de Grevolosa 
en dos trams que quedaven foscos 
i donant compliment a una de les 
propostes guanyadores dels pres-
supostos participatius 2020, la da-
rrera que quedava per executar.

S’han instal·lat 7 fanals en el tram 
entre la Rotonda de l’Escorxador i 
la pujada de la Sarreda i 7 fanals 
més en el tram entre el Passatge 
Grevolosa i el Carrer Pere Antoni. 
Les lluminàries són de tecnologia 
LED i de 30W de potència.

Així, es disposa d’una via ver-
da il·luminada, ja que, en el tram 
final, s’aprofiten les lluminàries 

vials. El cost de l’actuació ha sigut 
de 16.392,17 € (IVA inclòs). In-
clou tant les noves rases i canalit-
zacions com els fanals, lluminàries 
i posada en funcionament.

Les altres 3 propostes guanyadores 
ja executades han estat:

• 12 Ordinadors chromebooks per 
l’escola Josep Madrenys: 4.499,69 
€ (IVA inclòs).

• Millora de la seguretat vial al 
Centre de Dansa Tempo: 3.192,35 
€ (IVA inclòs).

• Repartiment de 6 bosses reutilit-
zables per fruita i verdura a cada 
casa: 11.059,40 € (IVA inclòs).

La via verda de la Riera de Grevolosa, il·luminada
Última acció realitzada dels pressupostos participatius 2020

Torna l’activitat física als parcs urbans de salut 
Tots els dijous a les 17:30 hores i no cal inscripció prèvia
Un any més, l’Ajuntament de      
Vilobí d’Onyar suma esforços amb 
Dipsalut i el Consell Comarcal per 
a promoure hàbits saludables i per 
a reduir el sedentarisme.

Dipsalut ha cedit 181 Parcs Ur-
bans de Salut als ajuntaments de la 
demarcació de Girona. Són equi-
paments emplaçats a l’aire lliure, 
oberts les 24 hores i que serveixen 
per a fer exercici físic moderat.

Per promoure l’ús d’aquests equi-
paments, s’han programat sessions 
d’exercici en grup dirigides per 

professionals especialitzats i ap-
tes per a totes les edats. Atesa la 
conjuntura actual ha calgut fer una 
reestructuració d’aquests espais i 
programar activitats alternatives 
que, de moment, no impliquin 
l’utilització de certs elements.

Són sessions d’activitat esportiva 
per treballar cos i ment. S’incideix 
en la coordinació, amb moviments 
adaptats a cada usuari (segons pa-
tologies: fibromiàlgia, artritis, ar-
trosis, pròtesis ...), tonificació suau 
de cames i braços, abdominals,  

hipopressius i estiraments basats 
en pilates i consciència corporal. 
També està previst fer alguna acti-
vitat de marxa nòrdica.

Per a poder fer exercici físic amb 
la seguretat sanitària necessària, 
els grups seran de màxim 10 per-
sones, es mantindrà sempre la dis-
tància de seguretat i s’utilitzarà la 
mascareta.

No cal que us apunteu, podeu anar 
directament els dijous a les 17:30 
hores al parc de salut situat davant 
del CAP de Vilobí d’Onyar.



A la façana de l’actual teatre s’hi 
pot llegir que, al llarg del segle 
XX, la sala de Can Sagrera va ser 
un referent de la vida social del po-
ble. Pere Masó, al llibre El ball i 
el cinema a Can Sagrera de Vilobí 
d’Onyar, diu que “Can Sagrera va 
ser un “far” de la festa i l’esbarjo”.

Després de l’etapa de ball i cine-
ma, part de Can Sagrera va ser ad-
quirida per l’Ajuntament (2004) i 
es convertí en l’actual teatre. La 
resta de l’edifici, encara privat, es 
dividí en dues parts: bar musical i 
restaurant.

L’any 2017, després d’uns quants 
anys de desús tant del bar musical 
com del restaurant, l’Ajuntament 
va iniciar  diferents tràmits per a la 
compra d’aquesta part de l’edifici 
de Can Sagrera. 

El 2019 Vilobí d’Onyar celebrava 
el 20è aniversari de la Biblioteca 
Municipal. Després de més de 20 
anys de servei i en plena societat 
de la informació, l’ús que la pobla-
ció ha anat fent de la biblioteca és 
el d’un espai relacional, informatiu 
i comunitari. En aquest sentit, la 
biblioteca ha anat sentint la neces-
sitat d’ampliar el servei.

Tenint en compte que Vilobí tam-
poc disposa de centre cívic ni cen-
tre cultural, s’ha cregut convenient 
ocupar l’espai de Can Sagrera amb 
un projecte que doni resposta a 
aquestes necessitats que vinculen 
la comunitat i la cultura amb la 
formació, la informació i el lleure.

Per tal de dissenyar aquest nou 
equipament s’ha creat una taula 
de treball formada per regidors i 
tècnics municipals, professionals 

de l’àmbit de les biblioteques i 
centres cívics, i altres persones de 
professions, perfils i edats diverses 
per tal que aportin el seu singular 
punt de vista al voltant d’aquest 
nou servei. 

Paral·lelament a aquesta taula, 
també es coordinaran altres troba-
des amb professionals especialis-
tes en el camp social i comunitari 
–servies socials, guàrdia munici-
pal, etc.– per tal d’incorporar les 
seves aportacions al projecte.

Per nosaltres és un projecte molt 
engrescador que creiem que pot 
ser molt significatiu per al muni-
cipi, millorant no només el servei 
bibliotecari sinó també tota l’ofer-
ta sòciocultural i comunitària, tot 
retornant a Can Sagrera la seva 
identitat tan singular des de l’espe-
rit de servei. 

Can Sagrera: comunitat i cultura  
Creada una taula de treball per a dissenyar el nou equipament 

S’han dut a terme treballs de res-
tauració dels marges d’un tram de 
l’Onyar. 

L’esllavissada del marge dret, ini-
ciada fa anys (2010-2012) va pro-
vocar que amb els anys s’acumu-
lessin sediments al marge esquerre. 
La manca de manteniment sobre 
aquests sediments ha anat fent que 
al fons de la llera hi creixessin ar-
bres, acàcies, que els consolidaven 
i agreujaven el problema.

L’esllavissada del marge esquerre, 
la que amenaçava les construc-
cions, va començar amb l’episodi 
del temporal Glòria i es va agreu-
jar amb l’aiguat que es va produir 
a l’abril de l’any passat. Sobretot 
amenaçava construccions agríco-
les de la Casa Nova d’en Valls.

Aigües amunt es produïa un efec-
te similar, no tant agreujat encara, 
però que amenaçava construccions 
auxiliars del Molí de Baix.

Així doncs s’han talat els arbres 
crescuts dintre de la llera, en la 
zona de sediments, i s’han mogut 
els sediments d’un costat a l’altre 
de la llera 
intentant, 
en tot mo-
ment, que 
la llera 
quedi am-
ple, sen-
se entre-
bancs i el 
més recte 
p o s s i b l e 
per tal de 
f a c i l i t a r 

que l’aigua no produeixi remolins.

Després, s’han realitzat 4.000m2 
d’hidro-sembra, plantat 50 freixes 
i 30 saücs, vegetació autòctona i 
admesa per l’ACA, per tal de fixar 
els marges restaurats. El cost de 
l’actuació ha sigut de 12.888,00 € 
(IVA inclòs).

Restauració de margeneres de l’Onyar
Hi havia dues cases en perill



Reforma dels vestidors vells del camp de futbol

L’objecte del projecte ha sigut la 
reforma integral dels vestidors 
vells del camp de futbol municipal. 
Els vestidors vells i el camp de fut-
bol daten de l’any 1975, quasi sen-
se cap actuació de modernització 
en tot aquest temps. Els vestidors 
nous, que ara ja seran els vells, da-
ten de 2012.

Així doncs, els vestidors vells pre-
sentaven diverses patologies i mal 
estat de paviments, dutxes i serveis. 
L’accés als vestidors presentava 
una barrera arquitectònica en forma 
de graó de 15cm d’alçada. L’accés, 
els serveis interiors i les dutxes no 
permetien el seu ús per una persona 
amb problemes de mobilitat.

Els lavabos de públics existents 
estaven ubicats entre els vestidors 
vells i l’ampliació amb uns nous 
vestidors del 2012, de manera que 
per utilitzar els serveis públics ca-
lia passar per davant dels vestidors 
fets el 2012. Aquest fet provocava 
problemes de funcionament i de 
creuament de circulacions entre 
públic i esportistes.

Així doncs, les obres han consistit 
en realitzar un nou volum més pro-
per a l’accés al camp on s’hi ha ubi-
cat uns nous serveis públics amplis 
i accessibles per a persones amb 

dificultats de mobilitat.

En la zona on hi havia els antics 
serveis públics s’hi ha realitzat el 
vestidor de l’àrbitre, més espaiós 
que l’anterior. L’espai on s’ubicava 
l’àrbitre ha servit per guanyar es-
pai pels vestidors reformats i poder 
tenir un servei accessible dins de 
cadascun dels vestidors, així com 
ampliar el nombre de dutxes de 4 
a 6, tant en el vestidor local com en 
el visitant.

Alhora, l’espai d’accés als antics 

serveis públics s’ha convertit en un 
ampli magatzem, espai molt neces-
sari des de feia temps i reclamat per 
les entitats per tal de poder tenir el 
material correctament endreçat.

Amb aquesta inversió també s’ha 
aprofitat per col·locar una làmina 
impermeable a la coberta resolent 
així problemes d’humitats i de go-
teres, com també per restaurar l’es-
cut del Vilobí Club de Futbol que 
engalana la part superior de l’edi-
fici. El cost total de l’actuació ha 
sigut de 222.886,23 € (IVA inclòs).

Aquest espai ha conegut pràctica-
ment tota la història del futbol al 
nostre municipi, desenes d’entre-
nadors hi han dibuixat i explicat 
les seves tàctiques i alineacions. 
Han viscut les onze glorioses tem-
porades a 3a Divisió del Vilobí 
Club de Futbol i, sobretot, multitud 
d’entrenaments i partits del Futbol 
Base Vilobí, l’Associació Esporti-
va Vilobí i el FC Vilobí. Ara amb 
els nous, la història del futbol al 
nostre municipi podrà continuar el 
seu camí.  

Actualitzant i millorant els equipaments municipals existents



La natura no s’atura! Depenent 
de la meteorologia, de mitjans de 
març a mitjans de maig, és quan 
les reines surten dels seus amaga-
talls d’hivern i creen el niu primari 
(vegeu foto 1). 

Els nius primaris són petits (4-6 
cm) i els construeix la reina tota 
sola. En aquest moment la reina és 
vulnerable ja que ha de recolli la 
cel·lulosa per acabar el niu i l’ali-
ment per ella i per les larves. Per 
construir-lo, necessiten aigua, per 
això es troben a prop de llocs on 
n’hi ha, als arbres, exterior dels 
edificis, teulats, finestres, balcons, 
dins de magatzems, etc. 

Al cap d’uns 30 dies les cries ja 
són obreres i ja poden treballar per 
la reina construint el niu secundari. 
Així doncs, passat el mes de maig, 
ja no és efectiu tenir els paranys de 
captura de les reines perquè aques-
tes ja no surten del niu secundari i 
només es capturen obreres. 

Com els dos darrers anys, amb 
l’objectiu d’atrapar el màxim de 
reines possibles en aquesta pri-
mera fase del seu procés biològic, 
s’han col·locat 30 trampes (com la 

de la foto 2) a prop dels cursos flu-
vials de les zones habitades (On-
yar, Grevolosa i Les Fonts). El cost 
total de la feina de posar les tram-
pes 8 setmanes, revisar-les quin-
zenalment i la neteja i desinfecció 
final és de 1.161,60 € (IVA inclòs).

L’any passat, amb aquest procedi-
ment, es van capturar 277 vespes 
asiàtiques; el 2020, 396 vespes 
asiàtiques i el 2019, se’n van cap-
turar 572, moltes d’elles, reines a 
punt de fer un nou niu.

Si detecteu un niu primari a prop de 
casa vostra, no el toqueu! Doneu 
avís a l’Ajuntament o a la Guàrdia 
Municipal perquè se n’ocupi. 

Trampes per a la vespa asiàtica 
Protegim la ciutadania i les abelles autòctones 
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