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El pavelló de Sant Dalmai es va in-
augurar l’any 2009. Així doncs des 
de llavors s’hi ha anat fent diverses 
actuacions com són la instal·lació 
d’un ascensor i reforma del bar, 
una escala d’emergència per com-
plir amb el reglament d’incendis, 
una ampliació amb magatzem i 
cancell que fa d’entrada, la con-
versió d’un passadís en magatzem, 
instal·lació d’un escenari plegable, 
mecanització de les cistelles de 
bàsquet, i properament s’hi ins-
tal·larà una caldera de biomassa i 
es canviaran els llums de la pista 
per lluminàries de baix consum 
per estalvi energètic.

A part de grans actuacions també 
cal fer periòdicament petites obres 

de manteniment per tal de seguir 
tenint l’edifici amb el millor aspec-
te i en bon estat.

Aquesta vegada li ha tocat el torn 
a les portes exteriors metàl·liques, 
que no s’havien repintat des del 
2009 i estaven oxidades i en mal 
estat. Així doncs 
s’han repintat totes 
elles (tant les por-
tes d’emergència 
com les d’accés a 
la caldera i les fi-
nestres posteriors 
de ventilació). 

El cost de l’ac-
tuació ha sigut de 
2.442€ (iva inclòs).

Fa unes setmanes es va reparar la 
gran canal posterior de recollida 
d’aigües plujanes donat que, amb 
el pas del temps, s’havia fet mal-
bé i es va optar per posar una tela 
autoprotegida a dintre. El cost de 
l’actuació va ser de 1.755 € (iva 
inclòs).

Obres de manteniment al pavelló de Sant Dalmai
Més inversions en la millora dels equipaments 

Campanya de neteja de l’entorn natural 
En la present edició s’han recollit 860 kg de deixalles al municipi
El passat diumenge 23 de maig es 
va celebrar una nova jornada del 
“World clean up day”, organitzada 
a nivell nacional per l’Agència de 
Residus de Catalunya, dins la set-
mana de prevenció de residus i que 
inclou diverses accions per a la mi-
llora del medi ambient.

Al municipi vam participar de 
la campanya, com en els darrers 
anys, amb una recollida popular 
col·lectiva de deixalles. Aquesta 
vegada vam recollir abocaments 
diversos i vam acabar fent un re-

pàs a la zona d’aparcament del 
volcà de La Crosa.

El 2020 hi van participar, a nive-
ll mundial, 11 milions de 
voluntaris de 165 països. A 
Catalunya, amb 167 muni-
cipis i 3.264 persones par-
ticipants, es van recollir 
32,56 tones de l’entorn. En 
aquesta edició, al nostre 
municipi, es van recollir 
860 kg amb 13 voluntaris.

Us convidem a participar en 

noves edicions d’aquesta acció tan 
educativa per infants i joves, i tant 
beneficiosa pel nostre entorn natu-
ral. La propera serà al novembre.



Des de l’Àrea d’Educació apostem 
per fer un acompanyament amb l’Es-
cola. És per això que aquest curs hem 
portat a terme un seguit de xerrades i 
tallers a l’Escola.

Vàrem començar el curs amb un taller 
per reforçar el treball que ja s’estava 
fent a l’Escola Josep Madrenys, amb 
relació a l’acompanyament emocional 
i gestió de les emocions de l’alumnat, 
en concret unes pràctiques de ioga, 
ATB (consciència a través del cos) i 
musicoteràpia. Hi van participar els 
alumnes de P4 a 5è i va tenir un cost 
de 999,91€ (iva inclòs).

Per els alumnes de 4t s’ha realitzat 
el taller “Com es fabriquen els éssers 
humans”, a càrrec de l’Anna Salvia, 
psicòloga en educació i salut sexual. 
Aquest taller s’ha basat en resoldre 

preguntes com: Quins ingredients 
es necessiten per crear una persona? 
Com es porta a terme la concepció? 
Què necessiten la mare i el nadó du-
rant l’embaràs? Aquest taller ha tingut 
un cost de 841,5€ (iva inclòs).

Els alumnes de 2n i 5è han gaudit de 
“Canvia el conte”, a càrrec de la Cris-
tina Vila d’Igualtat Creativa. L’ob-
jectiu ha estat prendre consciència 
de com es produeixen desigualtats de 
gènere i aplicar accions que les com-
pensin. El contingut s’ha adaptat a les 
dues franges d’edat. El seu cost ha es-
tat de 510€ (iva inclòs).

També s’han fet dos tallers adreçats 
als alumnes de 6è. El primer, amb 
l’Anna Salvia, “Els canvis en l’ado-
lescència”, en el qual es va oferir un 
espai de confiança on l’alumnat va 

poder obtenir informació respecte els 
canvis que acompanyen aquesta eta-
pa, resoldre dubtes i compartir vivèn-
cies i inquietuds. Es va parlar, entre 
d’altres coses, sobre la menstruació, 
l’ejaculació, el desig sexual, la mas-
turbació o les relacions sexe-afecti-
ves. Va tenir 18 hores de durada i el 
seu cost va ser de 1.683€ (iva inclòs).

El segon el va impartir la tècnica de 
Joventut i Educació, la Gemma Por-
cel, i els alumnes de 6è van treballar 
la diversitat sexual i de gènere per tal 
de prevenir les violències masclistes i 
LGTB-fòbiques.

Els resultats han estat molt positius, 
i,  per aquest motiu, la intenció és 
mantenir aquests tallers i xerrades el 
curs que ve, sempre amb l’acompan-
yament de l’escola.

Tallers i xerrades a l’Escola Josep Madrenys
Apostem per la co-educació 

Aquest any s’implantarà el nou 
impost sobre les emissions de 
diòxid de carboni dels vehicles de 
tracció mecànica, un tribut de fis-
calitat verda la recaptació del qual 
es destinarà íntegrament a accions 
de millora de l’entorn i del trans-
port públic, a fomentar les ener-
gies renovables i els vehicles nets, 
i a impulsar la mobilitat sostenible 
i a la gestió dels parcs naturals i la 
recerca.

Aquest tribut afectarà a les perso-
nes (físiques i jurídiques) que si-
guin titulars d’un vehicle amb do-
micili fiscal a Catalunya el 2020. 
I, també, a les persones jurídiques 
sense residència fiscal a Catalun-
ya, però que hi tinguin vehicles 
registrats el 2020.

El padró provisional dels vehicles 
que tributen per l’impost ja es pot 
consultar des del passat 1 de maig 
a la seu electrònica de l’Agència 

Tributària de Catalunya. L’import 
que correspon a cada vehicle per a 
l’exercici 2020 ja està al padró.

El calendari d’implantació és:

- 1 de maig: publicació del padró 
provisional.

- 4 de juny: data límit per presentar 
al·legacions (sol·licituds de modi-
ficació).

- 1 de setembre: publicació del pa-
dró definitiu.

- A partir del 15 de setembre, inici 
del període de pagament.

La quota a pagar depèn de les emis-
sions de CO2 que consten a la fitxa 
tècnica de cada vehicle, per tant, 
com més emissions produeixi, ma-
jor quota a pagar.

Aquesta quota pot anar dels 6 als 
60€ anuals per a la majoria de tu-
rismes. Si l’import total a ingressar 
és inferior a 6€ no es genera obli-

gació tributària.

A l’exercici 2020 els turismes i 
motocicletes tributen a partir de 
120 g/km d’emissions de CO2 i 
les furgonetes tributen a partir de 
160 g/km. Per a l’exercici 2021 el 
turismes passaran a tributar a par-
tir de 95 g/km, i les furgonetes  a 
partir de 140 g/km.

S’ha realitzat un díptic informatiu 
per tal de facilitar la consulta del 
padró als ciutadans. Així, de ma-
nera senzilla i visual, es descriuen 
tots els passos que cal fer per con-
sultar el padró i saber l’import a 
pagar, per dur a terme una modi-
ficació de dades, i també per do-
miciliar l’impost i subscriure’s a 
les notificacions electròniques de 
l’ATC, cosa que implica una boni-
ficació del 2% en l’impost.

Podeu passar ja per l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà de l’Ajunta-
ment a recollir el díptic informatiu.

Impost sobre les emissions de diòxid de carboni
Nou tribut verd de la Generalitat sobre els vehicles



Recicla l’oli amb el ReciclOLIdor de la Selva 

Segons un estudi recent cada ciuta-
dà de Catalunya genera una mitjana 
de 2,5 litres d’oli anuals. A la Selva 
generem cada any uns 35.000 litres 
d’oli domèstic entre tots, i només 
en reciclem un 8%.

Amb aquesta campanya es vol que 
totes les llars del municipi prenem 
consciència del gran perjudici que 
provoca l’oli mal llençat a l’aigüe-
ra: especialment al medi natural, 
que és el pitjor dany, però també 
als propis desguassos de cada casa 
o comunitat de veïns on, sovint, 
aquest mal gest retorna en forma 
d’aigüera embussada o de garatge 
inundat.

L’objectiu de la campanya és re-
duir l’arribada de l’oli de cuina a 
les depuradores municipals, amb 
la problemàtica que suposa a les 
instal·lacions i cursos d’aigua, i 
incrementar el reciclatge d’aquest 
residu. Podreu dur l’oli reciclat a la 
deixalleria.

Un equip d’informadors visitarà els 
comerços  del municipi que gene-
ren oli fregit, per tal d’assegurar-ne 
la  correcta gestió i continuarà du-
rant el mes de maig per fomentar 
la recollida d’oli de cuina a tota la 
població amb cartells, lones infor-

matives, vídeo didàctic i embuts 
per reciclar.

Pots utilitzar una ampolla, posar-hi 
l’oli usat amb l’embut reciclolidor i 
portar-lo a la deixalleria.

No esperis més i no et quedis sense 
el teu RECICLOLIDOR! El podràs 
recollir als següents comerços:

Agrobotiga el Forn

Agrobotiga Mas Bes

Carnisseria i Xarcuteria Marcel

Ferreteria Juli Salavedra

Supermercat Coaliment.

Supermercat Novavenda

Supermercat Vilonyar 

I també a la deixalleria

Durant el mes de maig s’ha iniciat una campanya comarcal 



A partir dels mesos de març i abril és 
quan les vespes reines surten dels seus 
amagatalls d’hivern i creen el niu pri-
mari (el podeu veure a la imatge de la 
dreta).

El niu primari és petit (4-6cm) i 
el construeix la reina tota sola. En 
aquest moment és vulnerable ja que, 
a més, ha de recollir aliment per ella i 
per les larves. Per construir-lo neces-
sita aigua.

Per això aquests tipus de nius els po-
dem trobar a prop de cursos fluvials 
i embassaments d’aigua ja sigui en  
edificis, teulats, finestres, dins de ma-
gatzems, arbres, cases, etc. 

En només uns 30 dies les cries han es-
devingut obreres i ja poden treballar 
per la reina recollint menjar i cons-
truint el niu secundari, molt més gran. 
La reina doncs, ja no ha d’abandonar 
el niu. Per tant, després d’aquests 2 
mesos ja no és efectiu tenir les tram-
pes de captura, perquè podem captu-
rar obreres, però no reines.

Així doncs, amb l’objectiu d’atra-
par el màxim de reines possibles en 
aquesta primera fase del seu procés 
biològic, de mitjans d’abril a finals 
de maig s’han col·locat al municipi 
un total de 30 trampes (com la de la 
foto) a prop dels cursos fluvials de les 
zones habitades (Onyar, Grevolosa i 
les Fonts). 

El producte autoritzat per la captu-
ra de vespes velutines no atrau a les 
“abelles de la mel”. Així que no hi ha 
cap captura o molt poques. Per exem-
ple, els apicultors col·loquen les tram-
pes amb el líquid atraient al costat 
dels rusc d’abelles de la mel, per pro-
tegir-les de les vespes velutines. Així 
protegeixen el niu i les abelles, sense 
tenir captures d’abelles autòctones.

S’han realitzat 3 controls quinzenals, 
amb un total de 1.103 vespes asiàti-
ques capturades per 8 abelles autòcto-
nes. Els llocs on se n’han capturat més 
han sigut a la riera Grevolosa, entre 

Can Terrer i Can 
Bells i a la zona 
de l’Onyar. Cada 
vespa capturada 
pot evitar un pos-
sible niu de 2.000 
vespes.

El cost total de la 
feina de posar les 
trampes durant 8 
setmanes, revi-
sar-les quinzenal-
ment i la neteja i 
desinfecció final 
és de 1.161,60 € 
(iva inclòs). 

Resultats de la col·locació de trampes per la vespa asiàtica
Un sistema molt eficaç per a protegir la població i les abelles autòctones
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