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Mesures per a la reordenació de la plaça Nova de Vilobí

La plaça Nova és un espai neuràlgic, no només del 
nucli de Vilobí, sinó de tot el municipi. Es tracta 
d’un indret on hi conflueixen comerços, terrasses, 
espai infantil, circulació, etc., i això, en determi-
nats moments, genera una concentració elevada 
de ciutadans, situació que arriba a produir una 
clara manca d’espai, així com certa inseguretat a 
causa de la inexistència d’una correcta senyalitza-
ció, sobretot de caràcter horitzontal.
El que es pretén, doncs, amb la reordenació que 
s’està impulsant des de l’equip de govern, és aug-
mentar la seguretat, guanyar espai i posar una 
mica d’ordre.
Amb aquesta premissa durant els darrers mesos 
s’han realitzat dues jornades participatives on 
s’han explicat diverses propostes i, mitjançant 
una enquesta, els participants han pogut donar 
la seva opinió respecte diversos punts: seguretat, 
senyalització, restriccions a la circulació, etc.
Arran del resultat de les jornades s’han pres una 
sèrie de decisions que farà que en les properes 
setmanes s’iniciïn, de manera progressiva, unes 
modificacions, les més importants de les quals 
són:

Mesures de seguretat:

•	 Implementació de pilones al carrer Josep Ma-
drenys i travessia Tet Esclopaté, per tal de pro-
tegir el vianant.

•	 Pintat de passos de vianants a les cruïlles en-
tre el carrer Canigó, carrer Sant Josep i a amb-
dues bandes de la plaça Nova (davant la car-
nisseria i la biblioteca).

•	 Millora de la senyalització vertical, indicant 
que es tracta d’un espai cívic i de convivència.

•	 Eliminació dels topalls pels cotxes de terra 
(elements molt perillosos quan es realitzen 
actes).

Mesures per guanyar espai:

Actualment a la plaça hi ha ubicats els següents 
aparcaments: una plaça de cotxe per a persones 
amb mobilitat reduïda, cinc places per a cotxes 
i quatre aparcaments per  a motos (que ocupen 
una plaça de cotxe). Les accions que s’ha decidit 
dur a terme són:

•	 Eliminació d’una plaça d’aparcament i conver-
sió a aparcament en línia de l’espai.

•	 Eliminació de l’aparcament de motos de la 
plaça Nova i trasllat a la plaça Vella.

•	 En estudi, optimització de l’espai infantil per 
tal que la mainada de més de 5 anys disposi 
d’espai a la mateixa plaça.

Mesures d’ordenació:

•	 Delimitació de l’espai de les terrasses de bar, 
mitjançant pintura.

•	 Implementació de dos nous bancs (en cas de 
dur-se a terme l’optimització de l’espai infan-
til).

•	 Limitació horària a 20 minuts dels aparca-
ments de la plaça per tal d’afavorir la rotació i 
la compra ràpida.

Pel que fa a les propostes de tancament total o 
parcial de la plaça, el resultat de les enquestes no 
permet dur a terme una modificació en la circula-
ció, tot i que van guanyar els partidaris de tancar 
l’espai a les tardes però per poc marge, fet que 
porta a aparcar la qüestió i deixar la circulació 
com fins ara.
Passat un temps de prova necessari després de 
les modificacions realitzades, es convocarà a la 
ciutadania per tal de valorar-les i, si s’escau, fer 
algun retoc.



www.vilobidonyar.cat 
www.facebook.com/vilobidonyar

Concurs fotogràfic per al calen-
dari 2017

Ja s’ha convocat el concurs de fotografia per a 
il·lustrar el calendari del 2017. Cada concursant 
pot presentar un màxim de 3 imatges, realitzades 
entre el novembre de l’any passat i el d’enguany 
dins el terme municipal. El termini màxim per a 
fer arribar les obres és el divendres 25 de novem-
bre i la fotografia guanyadora serà publicada a la 
portada i el seu autor rebrà un lot de productes 
locals valorat en 200 €. Les 12 següents imatges 
seleccionades es repartiran en cadascun dels 
mesos. Trobareu les bases en el web municipal!

Subvencions esportives atorgades

Dins el programa de foment de l’esport iniciat  per 
l’actual equip de govern, durant la temporada 
2015-2016 es van redactar les  “Bases específiques 
reguladores de la convocatòria per a la concessió 
de subvencions a projectes i activitats esportives 
dutes a terme per entitats sense ànim de lucre” 
amb l’objectiu d’establir uns criteris iguals per 
tothom, en la concessió d’ajuts per a la pràcti-
ca esportiva al municipi, inclosa la d’esportistes 
amb discapacitat física i/o intel·lectual, organit-
zada per clubs, associacions i entitats sense ànim 
de lucre o per esportistes individuals no profes-
sionals. Aquest programa, que compta amb una 
partida pressupostària de 25.000 euros, s’estava 
gestionant, fins la legislatura anterior, en forma 
d’ajuts concedits sense uns criteris establerts. 
Amb les noves bases es cobreixen les fitxes dels 
jugadors, les inscripcions a la competició dels 
equips i part del material d’equip. També es com-
plementa amb una bonificació pels equips feme-
nins. Les entitats que, realitzats els tràmits i jus-
tificats els conceptes, s’han beneficiat d’aquest 
programa durant la temporada anterior són:

•	 Associació	Esportiva	Vilobí																												4.709,34
•	 Club	Bàsquet	Vilobí																																													1.652,26																						
•	 Club	d’Esgrima	Sala	d’Armes	de	l’Onyar										476,76
•	 Club	Escacs	Vilobí																																																	675,60
•	 Club	Patí	Sant	Dalmai																																									210,00
•	 Fúcsia	Club	patinatge																																								243,92
•	 Futbol	Club	Vilobí	Amateur	Femení																			462,92
•	 Futbol	Club	Vilobí	Amateur	Masculí																			2.932,37
•	 Futbol	Club	Vilobí	Base																																								2.538,90
•	 Moto	Club	Vilobí																																																	1.502,00	
•	 Vilobí	Futbol	Sala																																																						630,00

Obres a la carretera de Caldes de 
Salitja

Durant la segona setmana de novembre 
s’iniciaran els treballs de millora de la carrete-
ra de Caldes que passa pel nucli de Salitja, per 
tal de millorar aquest accés sud de la població. 
L’àmbit d’actuació és des de l’entroncament amb 
la carretera GI-534 fins al carrer de les Saules. 
Les obres consistiran en un estretament de la 
via, ordenant així els aparcaments i millorant les 
voreres i l’enllumenat. Així mateix, amb el doble 
objectiu de reduir la velocitat dels vehicles i de 
facilitar l’encreuament al vianant, es realitzaran 
dos passos elevats. Finalment s’ubicaran guals per 
a vianants als carrers adjacents -Saules i Bernat Boa-
des- i es procedirà al reasfaltatge de l’àmbit afectat. 
L’import és de 44.551,77 € (IVA inclòs).

Properes convocatòries:

Dijous, 10 de novembre
Caminada popular a Salitja
Punt de trobada: A les 10h a la Llar de Jubilats

Diumenge 13 de novembre
Mercat de l’Euro
Plaça Nova de Vilobí

Dijous, 24 de novembre - 20 h
Ple Municipal
Baixos de Can Roscada

25 i 26 de novembre
Gran Recapte d’aliments
Diferents establiments d’alimentació

Sorteig dels papers principals 
de la Cavalcada de Reis 2017

Amb l’objectiu d’incentivar la participació a la Cavalcada 
de Reis 2017, des de l’Ajuntament s’ha convocat un sor-
teig dels papers principals d’aquella nit màgica. Es cer-
quen un total de 12 figurants. Les inscripcions es poden 
realitzar fins al dijous 17 de novembre. Trobareu tota la 
informació en el web municipal!


