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Increment de la vigilància al municipi davant diversos robatoris

És ben conegut per tots els veïns que en les darre-
res setmanes el municipi ha viscut diversos roba-
toris, així com alguns intents frustrats, fet pel qual 
els Mossos d’Esquadra i l’Ajuntament, a través de 
la Guàrdia Municipal, estan treballant conjunta-
ment en la investigació dels casos que s’han de-
tectat fins al moment per tal de poder determinar 
la possible relació entre ells i trobar-ne els autors. 
Així mateix, també s’ha incrementat la vigilància 
per tal d’evitar noves accions delictives. Tot i així, 
malgrat aquesta situació, les dades mostren que 
el percentatge global d’incidents anual se situa 
per sota del de 2015.
“La millor arma que tenim és la col·laboració ciu-
tadana”, assegura l’alcaldessa i regidora de Se-
guretat, Cristina Mundet, i que gràcies a aques-
ta col·laboració “la Guàrdia Municipal comprova 
les matrícules i accions sospitoses, moltes de les 
quals no tenen cap transcendència, però en altres 
casos ha estat molt útil per prevenir sostraccions”. 
“Malauradament els pobles han perdut part de la 
seguretat que tenien anys enrere i això fa que no 
ens puguem refiar com abans i hàgim de prendre 
mesures i invertir en seguretat per tal de poder 
estar tranquils a casa nostra” indica Mundet.

Xerrada “Consells de seguretat a la llar”
Davant aquesta situació, el proper dijous 15 de 
desembre a les 19h tindrà lloc als baixos de Can 
Roscada una xerrada a càrrec de la Guàrdia Muni-
cipal i dels Mossos d’Esquadra, en la qual es do-
naran diversos consells de seguretat a la llar.
Així mateix, des de la Guàrdia Municipal es de-
mana que davant qualsevol incident els veïns 
truquin al 112 o s’adrecin a la mateixa Guàrdia 
Municipal, presencialment de dilluns a diumen-
ge de 7h a 23h als baixos de la Casa del Mestre (C/ 
Madrenys, s/n) o bé al telèfon  972 47 37 04.

•	 No obriu la porta a persones desconegudes.
•	 Demaneu sempre la identificació al personal de l’aigua, 

la llum, el gas o el telèfon i comproveu el servei, tru-
cant a la companyia. Desconfieu del número de telèfon 
que us faciliti el possible instal·lador.

•	 Recolliu diàriament la correspondència per evitar que 
persones alienes utilitzin les vostres dades personals.

•	 Tanqueu sempre amb clau les portes d’accés al carrer 
a l’hora d’anar a dormir i quan us absenteu encara que 
sigui per un breu període de temps.

•	 Tanqueu bé la porta d’entrada de l’edifici i comproveu 
que cap desconegut aprofita per entrar-hi.

•	 Comproveu que la porta del garatge queda tancada 
a l’entrada i la sortida i que cap estrany aprofiti per 

entrar-hi.
•	 No deixeu les claus en cap amagatall extern al domicili.
•	 Si perdeu les claus, canvieu els panys.
•	 Si viviu en cases aïllades, podeu instal·lar temporitza-

dors automàtics d’encesa dels llums interiors exteriors 
del domicili.

•	 Si guardeu a casa objectes de valor, cal que instal·leu 
mesures de protecció efectives d’acord amb les vostres 
necessitats.

•	 En cas de robatori, per facilitar la identificació de les 
vostres pertinences és convenient que guardeu la seva 
documentació i tingueu un inventari d’objectes amb el 
número de sèrie, la marca i el model.

Alguns CONSELLS per estar més segurs a casa



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

Dia Internacional contra la vio-
lència envers les dones

L’actor Joan-Enric Carreras va ser el protagonista 
el divendres 25 de novembre de l’obra “Ets meva... 
meva!!”, que es va representar al Teatre Can Sa-
grera dins els actes institucionals amb motiu del 
Dia Internacional contra la violència envers les 
dones. Prèviament, l’alcaldessa Cristina Mundet 
va ser l’encarregada de llegir el manifest comme-
moratiu. En acabat, va haver-hi un refrigeri i un 
fòrum debat sobre la temàtica.

Darreres subvencions de la Dipu-
tació atorgades al municipi

Aquestes són, per a la vostra informació, les da-
rreres subvencions que l’Ajuntament de Vilobí 
d’Onyar ha sol·licitat i que la Diputació de Girona 
ha atorgat al nostre municipi.

•	 Arranjament Carretera de Caldes de Salitja: 
29.617,40 €

•	 Despeses culturals (Hora del conte de la biblio-
teca, edició de la revista Tosquija i estudi a par-
tir d’un capbreu): 6.297,30 €

•	 Reparació i millora del ferm camí rural del veï-
nat Santa Margarida: 35.684,70 €

•	 Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció 
incendis: 1.769,66 €

•	 Arranjament del camí de Cal Rei a les Monges: 
15.000,00 €

•	 Gestió del servei de comptabilitat energètica 
al municipi: 777,60 €

•	 Actuacions de millora de l’eficiència energèti-
ca a diferents equipaments municipals de 
Vilobí d’Onyar: 5.080,67 €

•	 Renovació de l’enllumenat públic per a la mi-
llora de l’eficiència energètica: 21.000,00 €

•	 5ª Fira de la Llet: 3.000,00 €
•	 Suport als esportistes individuals: 1.142,66 €

(Publicació segons l’article 24 de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Girona que fa referència a 
l’obligació del beneficiari de subvencions a fer constar ex-
pressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en 
qualsevol acte, acció de publicitat o difusió dels programes, 
activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de sub-
venció).

Millores a l’entorn del pavelló de 
Sant Dalmai

Unes setmanes prèvies a la Festa Major de Sant Dal-
mai la brigada municipal es van dur a terme diver-
ses millores a l’entorn del pavelló. Es van instal·lar 
nous armaris, es va fer una neteja general de tot 
l’equipament i es va obrir al públic un nou aparca-
ment que es troba ubicat just al davant, ampliant, 
d’aquesta manera, el nombre de places de la zona. Properes convocatòries:

Dijous, 15 de desembre - 19h
Xerrada “Consells de prevenció a la llar”
Baixos de Can Roscada

Dissabte 17 de desembre - 17.30h
Cantada de nadales i xocolatada
Plaça Nova (davant de l’Ajuntament)

Diumenge 18 de desembre - 19h
Pessebre Vivent de Vilobí
A l’entorn de l’església

 [Agenda detallada de les festes
de Nadal als programes a part ]


