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L’any 2016 es va acabar la restauració del molí de Les 
Fonts. Al segle XIV, al terme municipal, ja existien 
quatre molins fariners. Alguns d’ells desaparegueren 
i n’aparegueren altres de nous. Van ser uns elements 
especialment importants entre la segona meitat del 
segle XVIII i la primera meitat del segle XIX, temps 
en que es doblà i quasi triplicà la població.

En concret el molí restaurat ja és esmentat per prime-
ra vegada l’any 1314 amb el nom de Mas Olivera, per 
tant, és un dels molins més antics del municipi, tant 
dels que es conserven com dels que no.

Per tal d’explicar millor la història d’aquest molí però 
també de la resta de molins del municipi, s’han ins-
tal·lat uns panells explicatius en l’interior sobre el seu 
funcionament. La instal·lació explicativa dels molins 
està formada per 4 panells (2 panells doble cara) que 
pengen del sostre (fàcilment desmuntables per si cal 

realitzar altres activitats a l’espai).

Alhora s’ha col·locat un panell gran explicatiu so-
bre l’art dels cistellers. El paratge de les Fonts, 
molt abundant en aigua, ha propiciat l’aprofitament 
d’aquest recurs natural com són els vímets i la proli-
feració de cistellers al municipi.

També s’ha col·locat un panell explicatiu resum a 
l’exterior per tal que els visitants esporàdics puguin 
entendre com funcionava la instal·lació.

A part de visites guiades que s’hi puguin produir, la 
intenció és fer que els centres educatius visitin aquest 
espai per tal de conèixer una mica millor la nostra 
història, el paratge de les Fonts i l’antic art de la cis-
telleria.

El cost total (que inclou disseny, fabricació, traducció 
i col·locació) dels diversos panells ha sigut de 5.445€.

Museïtzació del molí de Les Fonts
Amb aquesta actuació, es dota de contingut l’edifici del segle XIV



Ens adaptem a les noves lleis supramunicipals

El passat mes de novembre es va aprovar el nou Re-
glament de Cementiris municipals de Vilobí d’Onyar. 
El reglament anterior datava del 1993 i havia quedat 
obsolet en molts dels seus aspectes essencials, pel que 
es feia necessària la redacció d’un nou reglament que 
incorporés la normativa actual. 

En aquest nou reglament s’actualitzen els drets i obli-
gacions del consistori, es regulen les construccions 
funeràries així com la seva reforma i ornamentació. 
També s’ordenen els drets i obligacions dels titulars 
dels drets funeraris, i es contempla la regulació de 
les inhumacions, exhumacions i trasllats. Per últim, 
inclou els supòsits sobre sepultures de beneficència i 
la reserva d’espai per a les diferents confessions reli-
gioses. Actualment està en exposició pública i es pot 
trobar a l’e-tauler per si algú el vol consultar.

El nou Reglament de Cementiris municipals substitueix el de 1993

Reforma de l’accés a l’Ajuntament

L’escala d’accés a l’Ajuntament estava molt malme-
sa pel pas del temps. Alhora la rampa per a persones 
amb mobilitat reduïda no complia la normativa actual 
d’accessibilitat donat que tenia un pendent del 15% i 
no disposava de passamans a ambdós costats. L’esca-
la tampoc disposava de les baranes i dels passamans 
reglamentaris, per tant tampoc complia la normativa 
de Seguretat d’Ús i Utilització del Codi Tècnic de 
l’Edificació.

L’actuació duta a terme  ha consistit en allargar la 
rampa per aconseguir el pendent de 10% reglamen-
tari, reformar tot el revestiment de l’escala i posar els 
passamans obligatoris, tant a l’escala com a la rampa.
Alhora, amb aquesta reforma, s’aconsegueix un replà 
d’entrada més gran per tal que els diversos actes que 
s’hi celebren disposin de més espai 

Tenint en compte que el 2017 es va instal·lar un as-
censor a l’Ajuntament, amb aquesta actuació es dona 
total accessibilitat a l’edifici, en compliment de les 
Lleis d’Accessibilitat i de Seguretat d’Utilització de 
Catalunya. 

També s’ha realitzat un cancell d’entrada (doble por-
ta) que evitarà, en un lloc tant concorregut com és 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana, les pèrdues tèrmiques 
a l’hivern, sobretot, però també a l’estiu i donarà el 
confort tèrmic adequat als treballadors i treballado-

res municipals i també als usuaris. El cost total dels 
treballs (escala, doble porta i pintura) ha sigut de 
37.969,67€ (iva inclòs).

Seguim implementant i fent accessibles els equipaments municipals



Aprofitem els parcs urbans de salut

L’Organització Mundial de la Salut – OMS – adver-
teix que el sobrepès i l’obesitat són unes de les princi-
pals preocupacions a l’entorn de la salut. Alhora estan 
dins dels deu factors que contribueixen a l’aparició de 
malalties cròniques que disminueixen l’esperança de 
vida i la seva qualitat. Per lluitar contra aquesta pro-
blemàtica, l’OMS recomana que realitzem de 30 a 60 
minuts diaris d’activitat física moderada.

L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar suma esforços a 
Dipsalut i al Consell Comarcal per a promoure bons 
hàbits saludables i reduir els sedentarisme. Dipsalut  
ha cedit 181 Parcs Urbans de Salut als Ajuntaments 
de la demarcació de Girona.

Es tracta d’equipaments emplaçats a l’aire lliure, a 
l’espai públic, oberts les 24 hores del dia i els 365 
dies de l’any. Serveixen per a fer exercici físic mo-
derat.

Per promoure l’ús d’aquests equipaments, Dipsalut 
ha programat sessions d’exercici en grup dirigides per 
professionals especialitzats. La finalitat és ensenyar 
als usuaris a realitzar correctament els exercicis, do-
nar a conèixer les possibilitat d’us dels equipaments, 
fidelitzar-los i transmetre’ls hàbits de vida saludables.

Amb aquest programa, Dipsalut, amb la col·laboració 
dels Ajuntaments, posa a disposició dels ciutadans 
equipaments públics, accessibles, pròxims i d’ús gra-
tuït destinats a la realització d’exercici físic moderat.

Alguns dels objectius del programa de Parcs Urbans 
de Salut són:

• Facilitar que els usuaris dels equipaments cone-
guin i valorin els beneficis de l’exercici físic per a 
la salut i que, gràcies a això, incorporin l’activitat 
física en la seva vida quotidiana.

• Crear nous espais de socialització per als usuaris 
del Programa i incrementar el grau de motivació 
respecte a l’activitat física.

• 

A Vilobí d’Onyar les sessions d’exercici dirigides 
són tots els dimarts de 16:00 a 17:00 hores i el punt 
de trobada és davant l’Ajuntament. No cal inscripció 
prèvia i és una activitat 100% gratuïta.

Activitat física dirigida, setmanal i gratuïta per a totes les edats



Els darrers mesos el nostre Centre d’Atenció Primària 
ha estat sotmès a diversos canvis de professionals 
de la salut. Aquests canvis els estableix la direcció 
de l’Equip d’Atenció Primària de Santa Coloma de 
Farners. Després d’aquestes modificacions, la situa-
ció s’ha normalitzat i tenim a la nostra disposició un 
equip de professionals que portaran a terme l’atenció 
sanitària de la següent manera:

• La pediatra Imma Sau visitarà els dilluns i dijous.

• Es mantindran les infermeres de pediatria: Cristi-
na Padilla, els dimarts i dijous, i Marta Carreras, 
els dilluns.

• El metge de capçalera Antonio Bahamon visi-
tarà els dimarts, dimecres, dijous i divendres al 
matí. Els dilluns a la tarda estarà al CAP de Santa 
Coloma de Farners amb espai a l’agenda reservat 

per a usuaris del nostre municipi que ho puguin 
necessitar.

• La metgessa de capçalera Marta Garcia, ocuparà 
el lloc de la Dra. Mònica Fradera els dilluns, di-
marts, dimecres i divendres. Els dijous a la tar-
da estarà a Santa Coloma de Farners amb espai a 
l’agenda reservat per usuaris del nostre municipi 
que ho puguin necessitar.

• La infermera Marta Carreras manté el seu horari 
d’atenció els dilluns, dimecres i divendres.

• La infermera Olga Marquès la podrem trobar, 
com fins ara, de dilluns a divendres.

Amb aquests canvis s’augmenten el nombre d’hores 
d’atenció mèdica, millorant així el servei i reduint el 
temps d’espera dels usuaris.

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

Dispensari mèdic (CAP) – 972 473 743

Serveis Socials – 972 473 026

Farmàcia Puigvert – 972 473 008

Despatx parroquial – 972 473 042

Llar jubilats Santa Margarida – 972 474 046

Servei d’orientació laboral i dinamització

empresarial – 972 474 636

NORA Servei recollida residus – 872 012 078

G

Properes convocatòries
Dissabte, 8 de febrer a les 11.00 hores

Premis dels Treballs de Recerca
Espai Jove

Dijous, 20 de febrer a les 20.00h

Presentació dels Pressupostos Participats 2020
Can Roscada

Canvis en l’equip de professionals del CAP
Informació facilitada per l’Àrea Bàsica de Salut

Campanya de protecció 
d’animals de companyia

Comença de nou la campanya de protecció d’animals 
de companyia. Atès que es venen realitzant campan-
yes exhaustives tant de xipatge com d’esterilització 
des del 2016, i molt especialment els anys 2018 i 
2019, enguany se’n redueix el format.

En la campanya 2018 es van realitzar 73 xipatges 
(dels quals 37 gratuïts i 36 xipatges+vacunació amb 
descompte) i 36 esterilitzacions. El cost total de la 
campanya 2018 va ser de 4.623 € (iva inclòs).

En la campanya 2019 es van realitzar 47 xipatges 
(dels quals 22 gratuïts i 25 xipatges+vacunació amb 
descompte) i 66 esterilitzacions. El cost total de la 
campanya 2019 va ser de 6.595 € (iva inclòs).

El 2020 doncs, es realitzaran dues setmanes de xipat-
ge gratuïta (l’última de febrer i l’última de setembre) 
al Centre Veterinari Onyar amb cita prèvia al 972 473 
006 i no s’oferirà el descompte per esterilitzacions.

Recordar que s’ofereix xipatge gratuït tot l’any al 
Centre d’Acollida d’Animals de la Selva situat a Tos-
sa de Mar (972 34 08 13).

Dues setmanes de xipatge gratuït
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