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28.500 euros per a la remodelació de la cuina de l’escola
A mitjans d’agost van començar les obres de re-
modelació de la cuina de l’Escola Josep Madrenys 
de Vilobí d’Onyar, que han tingut un cost aproxi-
mat de 28.500 euros, repartits a parts similars en-
tre l’Ajuntament, el Departament d’Ensenyament 
i l’empresa adjudicatària del menjador, Càtering 
Vilanova. En el marc d’aquesta actuació, s’ha 
col·locat un rentavaixelles industrial provinent 
d’un altre centre per un valor d’uns 5.000 euros 
i una taula neutra de 1.206,98 euros, import que 
anirà a càrrec d’Ensenyament, juntament amb 
3.009,81 euros, que s’han destinat a diverses ac-
tuacions en el subministrament de gas i aigua, 
com són un escalfador, la modificació dels serveis 
de la cuina, la instal·lació i/o modificació de tubs, 
així com també la pintura de la cambra frigorífica.
Per la seva part, Càtering Vilanova s’ha fet càrrec, 
en compliment de la licitació dels cursos 2014-15, 
2015-16 i 2016-17, de la compra d’un nou forn de 
vapor per un import de 9.100 euros, i finalment 
l’Ajuntament ha adquirit una marmita, una fregi-
dora i una cuina de quatre focs, per un import to-
tal de 10.204,84 euros, alhora que ha dut a terme 
diferents actuacions de paleta a càrrec de la bri-
gada municipal. Cal indicar que a partir del curs 
2018-19, i fins al curs 2020-21, l’empresa adjudi-
catària aportarà 3.402 euros/curs al consistori, de 
manera que l’equipament esmentat quedarà en 
propietat del centre.
Des de principi del curs passat l’equip de govern 
va estar mantenint converses amb Ensenyament 
i l’empresa adjudicatària per poder tirar enda-
vant aquestes millores, ja que l’estat actual de les 
instal·lacions dificultava molt la tasca de les cuine-
res, les quals aquests darrers anys han demostrat 
la seva professionalitat i compromís amb l’escola i 
els alumnes. Aquesta reforma, tan necessària per 
continuar donant un servei de qualitat, se suma 
a les altres que s’han dut a terme a l’escola des 
que el GMI-IdS va entrar al govern, amb el que es 

consolida el compromís de mantenir l’escola en 
la seva ubicació actual.
Així mateix, en una segona fase de la intervenció, 
de cara a l’any vinent, es vol dur a terme el canvi 
del terra de la cuina per tal que sigui més adequat 
-antilliscant-, alhora que es vol aprofitar també 
per pintar les parets. Amb aquestes actuacions 
es completen les obres que des del Departament 
d’Ensenyament es van iniciar al menjador ara fa 
tres anys.

RESUM DE LES INVERSIONS 

•	 Rentavaixelles industrial: 5.000 €
•	 Taula neutra: 1.206’98 €
•	 Diverses actuacions (escalfador, etc.): 

3.009’81 €
•	 Nou forn de vapor: 9.100€ €
•	 Marmita, fregidora i cuina de quatre focs: 

10.204’84 €

Total: 28.500 € aproximadament



Fibra òptica: 26 de setembre, nova reunió informativa
Com ja vam explicar en l’anterior BIM, així com en 
la reunió informativa que es va convocar, des de 
l’equip de govern s’està treballant per a l’arribada 
de la fibra òptica al municipi, i en aquests mo-
ments s’està acabant el Pla de Desplegament. La 
fibra, doncs, arribarà des d’Aiguaviva -que dispo-
sa de fibra òptica des de fa uns mesos-, a través 
de la canalització existent que hi ha a la carrete-
ra de Girona a Santa Coloma. Per tant, el primer 
nucli on es desplegarà serà a Sant Dalmai. Segui-
dament, per la mateixa canalització existent, arri-
barà fins al Polígon l’Empalme, i des d’aquí s’anirà 
cap a Can Terrer, passant per Can Bells, utilitzant 
els pals existents, i finalment cap al nucli de Vilo-
bí, utilitzant els pals que es troben al marge de 

la Grabalosa. A partir d’aquest punt caldrà arribar 
fins a Cal Ferrer Pagès i a la zona de l’aeroport. La 
construcció de la via verda de Salitja Sant Dalmai 
ja preveu l’obra civil per on ha de passar la fibra 
òptica; per tant, quan aquest projecte estigui 
executat, la fibra també serà present a Salitja. Una 
vegada desplegada en els nuclis -o també podria 
fer-se en paral·lel- s’anirà arribant als disseminats, 
d’acord amb els interessats. Unes 200 persones ja 
ens han fet saber el seu interès en la fibra òptica. 
Ara caldrà començar a concretar-ho per Sant Dal-
mai. El proper 26 de setembre a les 20 h al Tea-
tre Can Sagrera tindrà lloc una nova reunió, on 
es presentarà el Pla de Desplegament amb el 
calendari, preus i la resta de detalls.

A principis d’agost van finalitzar els treballs de 
reasfaltatge de diversos camins a l’entorn de Sali-
tja que es trobaven en molt mal estat. Concreta-
ment es tracta dels trams del camí de Can Fuyà, 
a la carretera GI-534 de Salitja a Vilobí; el camí de 
Can Fuyà a Can Oliveres; el camí de Can Bes a Can 
Tuta; el camí de Can Bes a les Escoles Velles; el 
camí de Can Bes a Salitja, i revolt dels camps de 
can Xifra. L’obra ha inclòs la renovació de la sen-
yalització, així com l’execució de diversos ressalts 
reductors de la velocitat, especialment conflicti-
va en alguns d’aquests trams. Així mateix, tant els 
punts inclosos en el projecte, com el que va de 
Can Tuta a la carretera de Santa Coloma de Far-
ners a Girona, han estat senyalitzats amb pintu-
ra horitzontal especialment indicada en dies de 

boira i mal temps, i també molt més eficient per 
a les nits. L’import d’adjudicació total del projecte 
va ser de 171.134,66 € (iva inclòs), amb una sub-
venció inclosa de 42.954,00 €; per tant, el cost per 
l’Ajuntament ha estat de 128.180,66 €.
Aprofitant que es comptava amb tota la ma-
quinària disponible a Salitja, i per tant a cost zero 
de desplaçament, també s’han reparat diversos 
trams d’asfalt, com els carrers Sant Llop i Sant 
Jordi de Sant Dalmai, el carrer de l’Avellaner i la 
rotonda de Cal Ferrer Pagès (al camp de futbol).
Alhora, s’han executat dos passos de vianants 
elevats a Sant Dalmai -un per reduir la velocitat 
a l’entorn de la plaça dels Països Catalans i l’altre 
especialment per als vehicles que accedeixen al 
nucli des de Salitja.

Reasfaltats diversos camins a l’entorn de Salitja



Els Pressupostos Participats arriben a la seva fase 
final amb el període de votació de les 10 propos-
tes seleccionades. Serà del 25 de setembre al 14 
d’octubre i per a dur a terme el vot caldrà om-
plir una butlleta que s’enviarà a totes les llars del 
municipi. Per tant, cada llar té un vot per esco-
llir 3 propostes de la llista. Un cop omplerta, la 
butlleta es podrà dipositar la papereta a les urnes 
instal·lades als següents llocs:
•	 Ajuntament
•	 Biblioteca	Can	Roscada
•	 Espai	Jove
•	 CAP
•	 Estanc
•	 Escola	Josep	Madrenys
•	 Can	Marcel	(Sant	Dalmai)
•	 Can	Berto	(Salitja)
•	 Farmàcia	Puigvert

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS 2017:
Del 25 de setembre al 14 d’octubre, tothom a votar!

Del 22 de setembre a l’1 d’octubre tindrà lloc al 
nostre municipi la nova campanya promocional 
Temps de Poma, una setmana plena de propostes 
gastronòmiques i culturals al voltant de la pro-
ducció i la comercialització de la poma, un dels 
conreus més importants de Vilobí i del conjunt de 
la plana de la Selva. Temps de Poma està orga-
nitzat pel Consell Comarcal i l’Ajuntament amb el 
suport del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
(dins del Programa de projectes innovadors i ex-
perimentals).
La mostra gastronòmica “Mossega la poma!” és 
una de les principals activitats de la setmana. Tres 
restaurants del municipi (Can Teo, La Crosa i La 
Greda) han preparat menús amb aquesta fruita 
com a protagonista i els oferiran durant sis dies 
(22, 23, 24, 29 i 30 de setembre i 1 d’octubre).  
D’altra banda, el 27 de setembre es realitzarà una 
jornada tècnica a la Granja Mas Bes sobre expe-
riències de desenvolupament local al voltant de 
la poma. S’hi presentaran diferents iniciatives in-
novadores a nivell de producció i comercialitza-
ció com les de l’Agrobotiga el Forn, Mooma, Cor 
de Fruita i Biolord, i es reflexionarà sobre el futur 
d’aquest cultiu. També cal subratllar la celebració 
-matí i tarda del dissabte 30 de setembre i matí de 
l’1 d’octubre- de la Fira de la Poma i la Pera, que es 
realitza des de l’any 2006 a l’Agrobotiga el Forn, 
comerç estretament vinculat a l’empresa Pascol 
Rodó, dedicada a la producció d’aquesta fruita. 
S’hi desenvoluparan diverses activitats com la 
venda directa de pomes i peres de Vilobí acaba-

des de collir, concursos de cuina i escacs, jocs in-
fantils i cantada d’havaneres. La resta d’actes que 
tindran lloc dins del Temps de Poma són les visi-
tes als camps de pomeres, amb esmorzar o be-
renar inclòs (23, 24 de setembre i 1 d’octubre); el 
curs de cuina de la poma per a la ciutadania (22 
de setembre); i diverses activitats educatives de 
descoberta al voltant de la poma a l’Escola Josep 
Madrenys (del 25 al 28 de setembre).

Temps de Poma, el nou esdeveniment gastronòmic del municipi

Els resultats es donaran a conèixer al web, al BIM 
i a les xarxes socials. També es farà arribar al mail 
de tots els qui han participat en el procés.

Més informació:
http://pressupostosparticipats.vilobidonyar.cat



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

Del 22 de setembre a l’1 d’octubre
Temps de Poma

Del 25 de setembre al 14 d’octubre
Període de votació Pressupostos Participats

Dimarts, 26 de setembre - 20 h
Sessió informativa sobre la fibra òptica
Teatre Can Sagrera (Vilobí)

Dijous 28 de setembre - 20 h
Ple Ordinari 
Rectoria 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

Properes convocatòries

Telèfons d’interès

Amb motiu de l’ascens a Primera Divisió del Giro-
na FC, i davant la necessitat de l’equip de disposar 
d’unes instal·lacions d’entrenament de qualitat, 
s’ha estat treballant conjuntament entre el PGA 
Golf i l’Ajuntament per tal que això pogués ser 
una realitat en el nostre terme municipal. Final-
ment, s’ha escollit una parcel·la de 9,2 hectàrees 
situada al nostre municipi -entre el Camí Ral i 
l’AP-7, propietat del PGA Catalunya Resort, on 
s’hi ubicaran dos camps de futbol d’entrenament 
-un de gespa natural i un d’híbrida- i d’una zona 
de serveis de 776 metres quadrats, que inclourà 
vestidors, serveis mèdics, gimnàs, etc. El pro-
jecte ja té el vistiplau de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona.
Les noves instal·lacions es començaran a cons-
truir ben aviat amb l’objectiu que es puguin uti-
litzar abans de finals d’any. El Girona FC farà servir 
aquests camps per entrenar-s’hi durant aquesta 
temporada i dues més, a l’espera que es concreti 
la construcció de la futura Ciutat Esportiva.

El terme municipal de Vilobí 
d’Onyar també serà de Primera

Des de l’Ajuntament es continuen ampliant els 
canals per comunicar i fer arribar els actes i ac-
tivitats que es realitzen al municipi. Ara, només 
omplint un formulari, el ciutadà pot rebre la in-
formació a través del  WhatsApp  o del correu 
electrònic.
Si hi esteu interessats, ompliu la butlleta que 
trobareu al web municipal i envieu-la per correu 
electrònic a ajuntament@vilobidonyar.cat o bé 
adreceu-vos a les oficines municipals.

Informació municipal a través de 
WhatsApp i correu electrònic


