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En els propers dies es posarà en 
funcionament la nova Unitat de la 
Guàrdia Municipal de nit.

Aquesta Unitat complementarà en 
horari el que actualment es presta 
des de la Guàrdia Municipal, du-
rant tot l’any.

El servei pretén donar cobertura a 
les principals queixes i demandes 
que ens ha fet arribar la ciutadania 
i que es pateixen durant aquesta 
franja horària. 

Amb tot, l’objectiu és augmentar 
la seguretat, intervenir en molès-
ties nocturnes, especialment les 

provocades per 
sorolls. 

També vetllar 
pel compliment 
dels horaris de 
les terrasses i de 
tancament dels 
locals d’oci del 
nostre munici-
pi, garantir el 
compliment de 
l’ordenança de 
convivència, atenció a emergèn-
cies i suport en festes majors i al-
tres esdeveniments organitzats per 
l’Ajuntament. 

La selecció dels dos agents de nit 
que conformaran la Unitat, s’ha 
fet a través d’un concurs-oposició 
dins el marc d’un contracte pro-
grama de 3 anys.

Nova unitat de la Guàrdia Municipal de nit 
L’objectiu és garantir la seguretat 

La ‘piràmide’ de la Plaça del Pla
Instal·lat un nou element dins el projecte de manteniment dels parcs 

Dins el projecte de manteniment 
i renovació dels parcs infantils 
del nostre municipi, recentment 
s´ha dut a terme la instal·lació a 
la Plaça del Pla d´un element nou 
d´escalada conegut com a “piràmi-
de”, indicat per infants de 3 a 12 
anys. 

Tanmateix, properament es retirarà 
la sorrera de la mateixa plaça i es 
substituirà per tres nous elements 
de joc per infants de fins a 6 anys. 
Amb aquest canvi pretenem donar 
més diversitat i varietat d´activi-
tats per aquesta franja d´edat.



L’Espai Natural Protegit del vol-
cà de La Crosa és un espai molt 
freqüentat, sobretot entre temps 
(primavera i tardor). Per efectes de 
la pandèmia i dels diversos confi-
naments, molts espais naturals de 
Catalunya s’han trobat amb pres-
sions de sobre-freqüentació, i el 
volcà de La Crosa aquest any ho 
ha estat més que mai.

S’han detectat alguns comporta-
ment incívics, així com la manca 
de senyalització clara per a que el 
visitant entengui quins són els ca-
mins que ha de seguir, quina és la 
normativa de l’espai i què poden 
fer mentre fan la volta al cràter del 
volcà. 

Això ha creat conflictes amb les 
persones propietàries dels terrenys 
(recordar que el 100% dels terren-
ys del volcà són propietat privada 
i que per tant, els conreus, fruits, 
etc. també ho són). Aquest fet ens 
ha portat a plantejar un projecte 

que reguli els usos en aquest es-
pai i ordeni tant la senyalització 
com els recorreguts, per tal que 
els visitants puguin gaudir d’una 
millor experiència, i els conreus i 
propietats privades no se’n vegin 
afectats. Així doncs, el passat 18 
de juny es va iniciar un procés par-
ticipatiu amb una primera reunió a 
la sala d’actes de Can Roscada on 
estaven convocades totes les per-
sones que tenen finques al cràter 
del volcà dins dels termes munici-
pals de Bescanó i Vilobí d’Onyar. 
Estem convençuts que aquest pro-
jecte s’ha de construir conjunta-
ment per tal que sigui de consens, 
garantint espais de participació on 
es decideixi la millor manera per 
gestionar aquest paratge.

En aquesta reunió es va poder 
conèixer de primera mà les pro-
blemàtiques que pateixen els agri-
cultors en relació a la freqüentació 
de visitants i escoltar les seves in-
quietuds i propostes de regulació. 

A partir d’aquesta primera reunió 
es començarà a fer un anàlisi de 
l’espai i es determinaran accions 
que en una jornada de retorn, pas-
sat l’estiu, s’exposaran als propie-
taris, així com alguna jornada per 
al públic en general.

El procés participatiu, la planifica-
ció de les actuacions i la implemen-
tació de les mateixes s’ha encarre-
gat a Fundació Emys, organització 
sense ànim de lucre que treballa en 
la conservació de la natura i que té 
l’experiència en processos simi-
lars en altres espais naturals amb 
problemes de sobre-freqüentació 
del territori català.

El cost d’aquestes accions serà de 
3.811,50€ (IVA inclòs) a repartir a 
parts iguals entre els Ajuntaments  
de Bescanó i de Vilobí d’Onyar. A 
més, aquest projecte ens ha de fa-
cilitar també l’obtenció de subven-
cions per la millora i conservació 
d’aquest espai. 

Ordenació i pla d’usos de la Crosa 
Buscant la bona convivència entre agricultura i visitants 

S’ha realitzat el desbrossament i 
neteja de les franges perimetrals 
dels nuclis urbans, que són: CIM 
La Selva, Can Terrer (est i oest), 
Cal Ferrer Pagès, Urbanització 
Can Xargay de Sant Dalmai i la 
Riera de Grevolosa al seu pas pel 
nucli de Vilobí.

Donat que en els dos darrers anys 
ja es van talar arbres per tal de 
complir amb les noves directius de 
la llei que ho regula, enguany ha 
sigut una operació de pur mante-
niment i de control de la vegetació 
arbustiva de sotabosc.

Les de la zona est de Can Terrer i 

la zona del CIM la Selva han estat 
executades, en aquest cas, per la 
brigada municipal. 

Pel que fa a la resta de zones, 
s’han executat a través de l’empre-
sa Brot. Aquesta és una empresa 
social d’inserció laboral, integra-
da en la Fundació OSCOBE, que 
promou persones, en principi jo-
ves, en risc d’exclusió social, mi-
tjançant l’acolliment residencial, 
la formació pràctica i la inserció 
laboral amb el lema ‘Aprendre a 
treballar treballant’.

El cost del treballs ha sigut de 
4.585,90 € € (IVA inclòs). 

Neteja de les franges perimetrals dels nuclis urbans
Per a la prevenció i protecció contra incendis forestals 



Bon balanç de les Jornades de Primavera 
Centrades en la temàtica de l’aigua, es van celebrar entre maig i juny
Aquest any les jornades s’han cen-
trat en un bé fonamental, bàsic i 
imprescindible: l’aigua. El motiu 
de les jornades era el de fer una 
mica de pedagogia al voltant de 
l’aigua i, per això, vam enfocar les 
jornades des de diferents punts de 
vista: l’aigua com a fenomen me-
teorològic; l’aigua dels rius i mars; 
com es troba l’aigua i quin és el 
procés per a poder-hi arribar i quin 
pes històric ha tingut aquest bé en 
el nostre territori.

La primera jornada, amb el títol, 
“El Canvi Climàtic i l’aigua: què 
hi podem fer?” va anar a càrrec del 
meteoròleg Francesc Mauri. La 
segona, titulada “Els saurís: busca-
dors d’aigua”, va anar a càrrec dels 
saurís Enric Colom i Lluís Sarsa-
nedes, i de l’ex-directiu de l’em-
presa Catalana de Perforacions SA 
Josep Casellas. La tercera jornada 
amb el títol: “Aigües interiors i 
del mar: evolució de les darreres 
dècades” va anar a càrrec del me-

teoròleg Josep Pascual. Per acabar 
aquest cicle de jornades es va fer la 
quarta titulada “Les aigües del pla 
de l’Onyar al llarg de la història”. 
Aquesta última va anar a càrrec 
d’Elvis Mallorquí: historiador i 
professor de l’Institut de Santa Co-
loma de Farners.

Les quatre jornades van ser molt 
interessants i van tenir molt bona 
acollida. A cadascuna d’elles hi 
van assistir entre 40 i 60 persones. 
La despesa de les quatre jornades 
va ser de 910€ en total.

El setembre del 2016 es va ins-
tal·lar una minideixalleria a la 
placeta situada a la cruïlla entre 
els carrers Josep Madrenys i Sant 
Josep de Vilobí. S’hi poden di-
positar CD’s, cartutxos de tinta, 
petits aparells electrònics, piles i 
bombetes convencionals i de baix 
consum.

Tant la disponibilitat, que és de 24 

hores/set dies a la setmana, com la 
seva posició central envoltada de 
comerços ha fet que el seu ús sigui 
significatiu, arribant a recollir una 
quantitat important d’aquests resi-
dus l’any 2020, tot i que inferior 
al 2019. Es van recollir 110 kg., 
4.150 elements d’un tipus de resi-
dus que són, en general, molt lleu-
gers. És especialment significativa 
la recollida de piles i de bateries 

de telèfon mòbil. 

El seu cost és de 127€ mensuals, 
IVA inclòs, que inclouen la re-
collida i correcte tractament dels 
residus dipositats, així com el 
manteniment de la instal·lació i la 
substitució d’elements malmesos, 
si s’escau.

L’ús de la minideixalleria 
Facilita el reciclatge de petits elements 



Aquest mes de juliol han acabat 
les obres del buc d’assaig: un espai 
que ha estat, des de fa molt temps, 
un dels més utilitzats pels músics 
del nostre municipi. És un equi-
pament que permet gaudir de la 
música en la seva globalitat: tocar, 
aprendre i practicar. Amb l’habili-
tació d’aquest espai es té per ob-
jectiu l’aflorament de nous talents 
musicals, dotar als músics del mu-
nicipi de la possibilitat de gravar la 
seva pròpia música i també de di-
namització del panorama musical 
municipal.

El buc d’assaig és un espai de 5 x 
4 metres aïllat sonorament que es 
troba en un dels espais del Sindi-
cat. Un equipament amb aquestes 
característiques permet dur a ter-
me la pràctica d’activitat musical 
evitant l’impacte sonor que aquest 
podria tenir respecte els veïns i 
veïnes del nostre municipi. 

La novetat d’aquest nou buc d’as-
saig és que, a més de tenir un molt 
millor aïllament que l’anterior, 
està dividit en dues sales: perme-
tent que el buc, a més de ser un 
espai de pràctica musical insono-

ritzat, també es pugui convertir en 
un estudi de gravació.

Fins al moment, i sens perjudici 
d’un període de pausa (degut a la 

Covid i la con-
secució de les 
obres), diversos 

grups i entitats locals n’han pogut 
fer ús, però ara, a més, també es 
podran gravar els podcasts i pro-
grames de SOM3 Ràdio.

En les pròximes setmanes es duran 
a terme accions per reactivar i di-
namitzar aquest equipament.

El buc d’assaig, renovat i a punt 
Millora l’aïllament i es pot convertir en estudi de gravació 
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