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Oficina del porta a porta 
Fins al 23 de juny l’oficina del Porta a Porta (PaP)  
romandrà oberta a la Casa del Mestre (Darrera la 
Guàrdia Municipal) en el següent horari:

Dimecres, dijous i divendres de les 16:30 a les 
19:30h

Divendres i dissabtes de les 10 a les 13h

Us hi podreu informar, recollir el kit de reciclatge 
si encara no el teniu (cubells, imant, etc…), no-
tificar una incidència, sol·licitar la targeta de la 
deixalleria, etc.

Us recordem els contactes de campanya i del ser-
vei de recollida:

Telèfon de campanya (fins el 23 de juny): 607 
215 812 Atenció ciutadana de l’empresa NORA:  
872 012 018

Correu electrònic: laselvarecicla@noraselva.cat    

Web: www.noraselva.cat

A l’escola Josep Madrenys es recicla 
La setmana del 14 al 18 de maig els alumnes de 
l’escola Josep Madrenys van participar activa-
ment en les activitats relacionades amb la cam-
panya d’implantació de la recollida porta a porta.

El dilluns 14 els alumnes van gaudir al llarg de 
tot el dia d’un inflable per reciclar saltant, que va 
continuar obert al públic un cop finalitzat l’ho-
rari escolar. Al llarg de la mateixa setmana tam-
bé s’han ofert xerrades orientades als diferents 
grups d’edats.

També s’ha repartit a tots els alumnes de l’escola 
un porta-entrepans reutilitzable. És molt pràctic 
donat que és ajustable a qualsevol forma d’entre-
pà o fruita, és lleuger, plegable, es pot rentar fins 
i tot a la rentadora i serveix d’estovalles. 

Amb aquest porta-entrepans podeu dir adéu als 
embolcalls d’un sol ús: plàstics, paper d’alumini...
Perquè el podeu reutilitzar i gaudir una vegada 
rere l’altra.

Aquesta acció s’ha dut a terme en col·laboració 
del Consell Comarcal, l’Agència de Residus de 
Catalunya, Ecoembes i Ecovidrio.



Aclariment sobre l’abocament d’aigües residuals a Sant Dalmai
Actualment encara hi ha unes 400 poblacions petites sense sistema de sanejament degut a la situació 
financera de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) dels darrers anys. Dos d’aquests pobles són Salitja 
i Sant Dalmai.

Coneixedors d’aquest problema sense resoldre, una de les primeres accions de legislatura va ser obrir 
el camí vora l’Onyar, de Sant Dalmai a Vilobí, amb la intenció que la ciutadania en prengui conscièn-
cia.

La proximitat del punt de l’abocament d’aquestes aigües a la Fàbrica Sant Dalmai SAU ha fet que 
molts ciutadans pensin que és aquesta indústria la que aboca aigües no depurades directament al riu. 
Cal aclarir doncs que al riu Onyar hi arriba una única canonada, que recull les aigües residuals del 
poble sense tractar, i l’aigua depurada de la fàbrica.

De fet, l’existència de la fàbrica és una sort per l’Onyar perquè aboca, en el mateix punt, 200.000 li-
tres diaris d’aigua neta, fet que dilueix les aigües residuals abocades pel nucli de població. La fàbrica, 
que té depuradora biològica pròpia des del 1974, està sotmesa a un pla d’inspeccions sorpresa per 
part de l’ACA, a més de realitzar, en el laboratori de la pròpia fàbrica, 5 anàlisis setmanals interns i 
1 anàlisi setmanal en un laboratori extern, que garanteixen que l’aigua abocada està correctament 
depurada.

Actualment, i sobretot a partir del 2019, l’ACA tindrà una situació financera recuperada. Per aquest 
motiu l’Ajuntament ha realitzat l’Avantprojecte de Sanejament de Salitja i Sant Dalmai, que actual-
ment està en estudi per part de l’ACA. 

A la propera Tosquija trobareu un article extens amb l’explicació dels passos seguits fins ara i també 
de l’Avantprojecte de Sanejament de Salitja i Sant Dalmai.

El 23 de juny comença la temporada de la piscina de Salitja!
Ja saps que si estàs empadronat al municipi de Vilobí d’Onyar tens un 50% de descompte en el preu 
de l’entrada a la piscina de Salitja? No ho desaprofitis i informa-te’n al web www.vilobidonyar.cat o 
a les oficines municipals.

Descompte del 50% a la piscina de Salitja pels empadronats al municipi



Reforma de la plaça dels Països Catalans de Sant Dalmai 
A finals de juny està previst que comencin les obres de reforma de la Plaça dels Països Catalans de 
Sant Dalmai, que tindran una durada d’unes 10 setmanes. Us agraïm d’entrada la paciència i us de-
manem disculpes per les molèsties que us puguin ocasionar.
Aquest projecte, nascut de la participació ciutadana, té com a objectius ordenar el trànsit de la plaça, 
donar seguretat als vianants, guanyar places d’aparcament i la creació d’una petita zona blava. Tot 
i que el gruix de la intervenció es centra en aquesta plaça, també hi haurà actuacions a l’Avinguda 
Sant Dalmau i Carrer Sant Llop.
A la licitació es van presentar 6 empreses i finalment es va adjudicar a l’empresa Germans Cañet-Xir-
gu SL per 79.860,00 € (iva inclòs).

El Halyomorpha halys, és un nou insecte invasor 
provinent de països asiàtics. Actualment provoca 
problemàtiques greus a Itàlia, França, Suïssa i als 
Estats Units, on ja ha colonitzat 44 estats. 
A Catalunya se l’ha batejat amb el nom de bernat 
marró marbrejat. Es va detectar per primer cop 
a Girona el 2016  Des de llavors les administra-
cions i els centres de recerca s’han posat en alerta 
per si s’acaba escampant. 
Una plaga podria causar danys en arbres fruiters 
i també als camps de blat de moro i altres plantes 
de jardí. A més, pot causar molèsties als veïns, ja 
que a l’hivern busquen refugi a l’interior de les 
cases i provoquen una intensa pudor.
Tot i que a Catalunya encara no s’ha estès d’una 
forma general, sí se n’han detectat poblacions, 
també, a les rodalies de Barcelona. 
Si el detecteu, aviseu-nos i actuarem per evitar 
que aquí també es converteixi en plaga.

El Bernat Marró Marbrejat



Properes convocatòries
Dissabte, 16 de juny - 10 h 

Taller de compostatge
Can Roscada

Nou aparcament al final del carrer
Sant Josep
L’Ajuntament, mitjançant un conveni de cessió 
d’ús amb la propietat de les parcel·les del final 
del C/ Sant Josep, hi ha fet un aparcament. Com 
en la resta d’aparcaments privats del municipi, 
l’Ajuntament es fa càrrec del rebut de l’IBI, del 
manteniment i de la neteja.

El nou pàrquing, amb capacitat per a 25 vehicles, 
ocupa les quatre parcel·les del solar i l’extrem 
que toca a la carretera (que ja és municipal): uns 
700m2 en total. 

Aquest espai anirà molt bé donat que en aquesta 
zona hi ha manca d’aparcaments.

Re- asfaltatge del camí de can       
Viader a la Fraternitat
Properament s’iniciaran els treballs de re-asfal-
tatge de camí que va de Can Viader a la Fraterni-
tat Santa Clara de Vilobí.

En aquest camí s’hi van realitzar uns treballs d’ur-
gència, costejats per la Diputació de Girona, que 
han servit per conservar-lo mentre es preparava 
el projecte de re-asfaltat complert de tot el tram.

Aquest camí és, conjuntament amb el d’accés al 
Mirador i un tram del C/ Santa Margarida, els 
que es troben en més mal estat del municipi, una 
vegada executades les millores i asfaltat de varis 
camins municipals, que estaven en molt mal es-
tat, des de l’inici de la legislatura.

L’actuació té un cost de 50.000€ (IVA inclòs), dels 
que la Generalitat de Catalunya en subvenciona 
el 97% (48.825€).

Informació municipal a través de 
WhatsApp i correu electrònic
Ara farà un any, l’Ajuntament va posar en mar-
xa una nova eina de comunicació dels actes i ac-
tivitats que es fan al municipi. Omplint un full 
de consentiment podeu rebre tota la informació 
a través del WhatsApp o del correu electrònic. 
Aquesta inscripció es pot revocar sempre que es 
vulgui.

La informació a través de les xarxes socials és 
molt més rápida, efectiva, econòmica i ecològica. 
Les cartelleres municipals mantenen el sistema 
de comunicació en paper.

Si hi esteu interessats, adreceu-vos a les oficines 
municipals o bé ompliu la butlleta que trobareu 
al web municipal i envieu-la per correu electrònic 
a ajuntament@vilobidonyar.cat .

Telèfons d’interès
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

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

www.vilobidonyar.cat


