
L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar adquireix Can Sagrera, un dels 
edificis més emblemàtics del municipi per fer-hi un centre cívic
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Can Sagrera és un edifici emblemàtic del 
nostre municipi, molt estimat, i que des-
prés de diversos intents tant de bar mu-
sical com de restaurant, fa temps que 
està en desús. El pla urbanístic vigent, del 
1987, en permet l’enderroc i fer-hi un bloc 
de pisos.
Aquestes són algunes de les raons per la 
seva adquisició. La més important, a part 
d’assegurar-ne la conservació, és que es 
troba adjacent al teatre i això ens per-
metrà realitzar un centre cultural on po-
drem tenir varis equipaments culturals 
agrupats en una posició molt cèntrica del 
nucli. L’Agrupació sempre és interessant 
perquè permet estalviar costos, tant d’ins-
tal·lacions, com de manteniment, com de 
personal. Ens permetrà també incorporar, 
si s’escau, la zona dels passos perduts del 
teatre i el pis superior, actualment amb un 
ús molt esporàdic. 
S’ha comprat el conjunt del que havia estat 
el pub, més el restaurant actual, la pista ex-
terior, els coberts de darrera i el petit apar-
cament contigu per un valor de 523.884€. 
La finca té uns 1.400m2, 1.000m2 el con-

junt de Can Sagrera i 400m2 l’aparcament. 
Les diverses edificacions (pub, restaurant 
i magatzems) ocupen 421m2 en planta 
baixa i el total de metres edificats és de 
532.
L’objecte final de l’adquisició és doncs, la 
creació del Centre Cultural Can Sagrera (el 
nom està per decidir) on hi podrem fer una 
nova biblioteca més gran i espaiosa que 
l’actual (i en planta baixa), una sala d’ex-
posicions amb control d’accés (el mateix 
que la biblioteca), sala de tallers i de reu-
nions, possibilitat de traslladar-hi l’Espai 
Jove, perquè no també un bar tipus casi-
no, etc…Caldrà en els propers mesos de-
finir-ne el programa donat que la intenció 
és realitzar el projecte de reforma aquest 
mateix 2018, aprofitant una subvenció de 
la Diputació a tal efecte i iniciar les obres 
de reforma el 2019. Realitzarem reunions 
participatives per tal de decidir el futur 
d’aquest espai entre tots. Comptem amb 
la vostra presència!
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Arriba la fibra òptica a Sant 
Dalmai, Salitja i Vilobí 
A Sant Dalmai la fibra ja s’ha estès i durant 
el mes de gener ja es donaran les altes als 
usuaris interessats.
A Salitja s’ha estès el cablejat troncal des de 
Sant Dalmai. Durant el gener s’instal·laran 
les caixes de connexió per donar servei als 
usuaris i s’espera que al febrer ja es puguin 
donar altes.
A Can Terrer/Can Bells/ Polígon l’Empalme 
també s’ha fet l’estesa de cablejat. Una ve-
gada instal·lades les caixes de connexió es 
podran donar d’alta els usuaris.
A Vilobí d’Onyar/Cal Ferrer Pagès l’estesa 
de cablejat començarà a finals de gener i a 
finals de febrer ja es podrà donar d’alta als 
usuaris. 
El desplegament s’ha confiat a la Fundació 
Guifi.net, basada en un model d’activitat 
econòmica col·laborativa, sostenible i de 
proximitat. 
Tant bon punt l’empresa tingui disponibi-
litat hi ha la intenció de començar a fer el 
desplegament a zones més aïllades. Per fer 
aquest desplegament és important saber 
quines masies o cases hi estan interessa-
des. A l’Ajuntament hi ha una llista oberta 
d’interessats.
Tot aquell que vulgui realitzar un donatiu 
a la Fundació pot fer-ho a través de la seva 
web. És totalment voluntari, desgrava, no 
suposa cap despesa addicional i l’empresa 
fa descomptes als aportants. 
Per qualsevol dubte que tingueu podeu 
posar-vos en en contacte amb GOUFONE :

Per la web: https://goufone.com/aten-
cio-usuari

Per telèfon: 800 678 010 (Telèfon gratuït Dl 
- Dv: 9-14h i 16-20h; Ds: 10-13h)

Per mail: info@goufone.com

Acte commemoratiu per 
celebrar els 50 anys de l’aeroport
El 13 de desembre es va fer un acte comme-
moratiu per celebrar els 50 anys de l’Aeroport 
Girona - Costa Brava. Es van visitar les instal·la-
cions i el Centre de Coordinació Aeroportuària. 
També es va projectar un documental editat 
per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar i l’acte va 
acabar amb un pica-pica. Hi va assistir el direc-
tor Lluís Sala, juntament amb l’alcaldessa, regi-
dors i persones vinculades a les instal·lacions.  

Ja s’ha escollit el nou parquet 
del pavelló de Vilobí d’Onyar
S’ha escollit un parquet de qualitat i cer-
tificat per la FIBA. Decoresport S.A. és 
l’empresa llicitadora i el cost d’aquesta 
reforma és de 127.655 euros IVA inclòs. 
Les obres han de començar entre el 2 i 
el 5 de febrer i duraran unes 6 setmanes. 
Mentre duren les reformes, i a partir del 
22 de gener, totes les activitats es tra-
lladaran al pavelló de Sant Dalmai, al 
pati de l’escola o al gimnàs de l’escola. 
A març del 2017 es van impermeabilitzar  de 
nou les cobertes de les edificacions annexes 
sud i oest al pavelló i també es van canviar 
diversos trams de tubs de calefacció. A fi-
nals del 2017 es va dur a terme el projecte 
de millora i posada al dia de les instal·la-
cions contraincendis. Properament es vol 
treballar per millorar l’acústica del pavelló.



El passat 13 de desembre a la Rectoria de 
Salitja es va fer la segona reunió participa-
tiva per parlar de la reforma de la Plaça Ma-
jor de Salitja. L’objectiu era recollir les re-
flexions i propostes dels veïns a partir de la 
introducció o avantprojecte presentat en 
la primera reunió.
Es va comptar amb l’assitència d’unes 10 
persones i es van recollir aportacions in-
teressants tant de la circulació com de la 
manera de formalitzar la transició entre la 
part baixa de la plaça (aparcament actual) i 
la part alta (pati dels Delmes).
Donada la rellevància de la topografia (car-
rer Sant Galderic, relació plaça actual amb 
Delmes, etc…) en aquest projecte es va 
acordar encarregar un estudi topogràfic de 
tota la zona, així com de les cotes d’acces-
sos a habitatges i garatges. 

Dit aixecament topogràfic ja ha estat en-
carregat i es preveu tenir-lo disponible a 
finals de gener. 
Amb l’estudi topogràfic i conjuntament 
amb les aportacions dels veïns es reto-
carà l’avantprojecte presentat i es farà una 
nova convocatòria de reunió participativa 
que tindrà lloc a finals de febrer o princi-
pis de març.

Resultat dels Pressupostos Participats 2017 i proposta pels del 2018
Es van recollir 87 vots. Donat que els vots 
eren per llar i que al nostre municipi hi ha 
2,8 persones per llar podem dir que aquests 
vots representen a 243 ciutadans.
La proposta guanyadora de les votacions 
dels pressupostos participats 2017 ha estat 
la plantació d’arbres i fer un bon camí per 
anar al CAP des de Vilobí. 
Aquesta proposta, en execució actual-
ment, comporta l’eixamplament del camí 
peatonal que porta al CAP en la zona de la 
corba de l’antic pont de l’Onyar, fer accessi-
ble aquest recorregut en la zona de la mar-
quesina de bus de la rotonda del camp de 
futbol, i la plantació de 25 arbres (moreres) 
per fer ombra des de la rotonda del camp 
de futbol fins al CAP, amb regadiu automà-
tic. El pressupost d’aquesta actuació és de 
21.700€ (IVA inclòs).
La tercera proposta també va ser guanya-
dora (la segona sobrepassava amb la pri-
mera els 25.000€). Es proposava instal·lar 
una font a la zona exterior de la Llar d’In-
fants i l’Escola. Dita proposta pressuposta-
da amb 2.500€ (IVA inclòs) està ja encarre-
gada i s’executarà properament, inclou la 
instal·lació de la font, connexió a la xarxa, 
muntatge de comptador d’aigua i connexió 
de desaigua a la xarxa de clavegueram.
La setena proposta va resultar també guan-
yadora (la quarta, cinquena i sisena amb 
les dues guanyadores anteriors sobrepas-
saven els 25.000€). Es tracta de la  millora 
de les condicions de les gàbies d’animals 
recollits. Aquesta proposta pressupostada 

en 600€ (IVA inclòs) inclou la instal·lació de 
dues malles per proporcionar ombra a les 
gàbies i adquisició de dues noves casetes 
amb aïllament del terra.
El total de les tres propostes resultants de 
la votació puja a un import de 24.800€ (IVA 
inclòs).
L’equip de govern treballa amb el convenci-
ment que els pressupostos participats han 
estat una bona eina de foment de la par-
ticipació, així com pel volum de propostes 
i vots rebuts. Així doncs les principals no-
vetats per els pressupostos 2018 són que 
s’amplia la dotació a 30.000€ i que es podrà 
votar on-line.
Per tal d’explicar els Pressupostos partici-
pats 2018 us convoquem a una sessió de 
presentació i debat que tindrà lloc el pro-
per dijous dia 15 de febrer a les 19:30 als 
baixos de Can Roscada. Inclourem una ex-
plicació dels resultats dels pressupostos 
participats 2017 i una primera pressa de 
contacte per fer propostes de cares al 2018 
(Inclou un pica-pica)

Taller de participació sobre la plaça de Salitja



Emergències – 112

Bombers – 085

Guàrdia Municipal – 972 473 704

Ajuntament  – 972 473 026

Biblioteca Can Roscada – 972 473 673

Espai Jove – 972 473 540

SAM-SAT – 648 005 459

Llar d’infants El Patufet – 972 473 125

Escola Josep Madrenys – 972 473 286

Dispensari mèdic (CAP) – 972 473 743

Serveis Socials – 972 473 026

Farmàcia Puigvert – 972 473 008

Aeroport Girona-Costa Brava – 972 186 600

Despatx parroquial – 972 473 042

Llar jubilats Santa Margarida – 972 474 046

Servei d’orientació laboral i dinamització

empresarial – 972 474 636

Telèfons d’interès

www.facebook.com/vilobidonyar
www.instagram.com/ajvilobidonyar

www.vilobidonyar.cat

Properes convocatòries
Dimarts, 23 de gener - 20 h
Xerrada “Parlem de residus” 
Can Roscada

Dimecres, 24 de gener - 16 h
Xerrada “Parlem de residus” orientada a comerços, 
empreses i professionals
Can Roscada

Dijous, 25 de gener - 20 h 
Ple Municipal
Pavelló de Sant Dalmai

Dijous, 15 de febrer - 19:30 h
Xerrada sobre pressupostos participats
Can Roscada

Parlem de residus
La directiva europea 2008/98/CE s’orien-
ta clarament en la reducció de residus, la 
limitació de l’eliminació i la màxima recu-
peració de materials. El govern català va 
transposar aquesta directiva al Programa 
general de prevenció i gestió de residus i 
recursos a Catalunya 2020 (PRECAT 2020) 
per aconseguir els objectius marcats (i im-
posats) per Europa. Entre els objectius es-
mentats anteriorment hi ha el de millorar 
la recuperació de materials (60% de reci-
clatge per l’any 2020). Per tal de generar 
ingressos de la gestió de residus per po-
der-los destinar a millorar-ne la sostenibi-
litat (Campanyes, plantes de tractament, 
premiar el reciclatge, etc…), paguem un 
cànon per cada tona de rebuig que es por-
ta a l’abocador. Aquest cànon, imposat per 
l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), 
era de 12,40€/Tn l’any 2013 i ha anat aug-
mentant de manera exponencial, i arribarà 
a 47,10€/Tn l’any 2020. Un augment de 
quasi el 400%! 
Actualment el territori català està al vol-
tant del 35% de recollida selectiva neta. Al 
municipi de Vilobí estem millor, al voltant 
del 40% de reciclatge, per tant prop d’un 
60% dels nostres residus van a l’abocador i 
en paguem el conseqüent cànon.
Cal invertir aquestes xifres, reciclar un mí-
nim del 60% l’any 2020. Per aconseguir-ho 
cal que fem un esforç i cal que millorem 
la recollida selectiva del nostre municipi. 
Ja hi estem treballant, i és per això que us 
convidem a assistir a la xerrada Parlem de 
Residus que tindrà lloc el proper dia 23 de 
gener a les 20 h als baixos de Can Roscada.

Vilobí d’Onyar va participar en la Setmana 
Europea de la Prevenció de Residus 2017. 
A Catalunya es van fer 1.007 accions en 37 
comarques diferents inclosa La Selva. 
El nostre municipi va recollir 520 kg de 
deixalles. Des de la Generalitat han fet 
arribar un diploma commemoratiu. Grà-
cies per fer-ho possible!

Participació a la Setmana 
Europea de prevenció de residus

Més informació dels Pressupostos Participats:
http://pressupostosparticipats.vilobidonyar.cat


