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La COVID-19 ha colpejat dura-
ment la nostra societat, i no només 
pel que fa a la salut. La pandèmia 
ha tingut també efectes col·laterals 
que han afectat severament l’eco-
nomia. 

És per això que l’Ajuntament de 
Vilobí d’Onyar va posar en mar-
xa una convocatòria per a la con-
cessió d’ajuts econòmics d’emer-
gència adreçats a professionals, 
empreses i comerços locals que es 
van veure obligats a cessar total o 
parcialment la seva activitat durant 
l’estat d’alarma, i que han hagut 
de fer front a les despeses fixes del 
seu negoci, tals com lloguers i hi-
poteques, subministraments i obli-
gacions tributàries. 

Precisament, l’objecte era contri-
buir a sufragar les despeses habi-
tuals relacionades amb l’activitat 
econòmica que es van continuar 
pagant malgrat el tancament de 
l’establiment.

L’Ajuntament va rebre un total de 
16 sol·licituds presentades des de 
l’inici de la convocatòria. Se’n van 
resoldre favorablement el 100% 
d’aquestes sol·licituds. 

Per tant, s’han atorgat ja un to-
tal de 14.751,4 euros, que en els 
propers dies seran ingressats als 
16 professionals que han demanat 

l’ajut d’emergència.  

Campanya per al comerç local

D’altra banda, l’Ajuntament de 
Vilobí d’Onyar considera que el 
comerç és un pilar fonamental del 
nostre municipi i reflex del nostre 
dia a dia. És per això que aposta 
fermament per fomentar la compra 
en els nostres establiments i em-
preses. 

En aquest sentit, des de l’àrea de 
Promoció Econòmica de l’Ajunta-
ment es va idear la campanya In-
vertim en el Comerç Local.

Es tractava de l’emissió de 
Vals-Comerç, per un valor total de 
12.500 euros, amb la voluntat d’in-
centivar les compres de proximitat 
i promoure el teixit econòmic i co-
mercial.

Es van preparar sobres tancats (un 

per cada llar del municipi) amb 2 
vals comerç per valor de 5€ cadas-
cun. Aquests vals tenien el nom 
del comerç, establiment o servei 
al que anaven destinats, per asse-
gurar un repartiment equitatiu i un 
moviment homogeni dels clients. 

Per a la campanya, en la qual hi 
varen participar 31 comerços del 
municipi, es van preparar 1120 
sobres amb dos val cadascun. 
D’aquests, només representants de 
376 llars van recollir els seus. Per 
tant, es van repartir 752 vals. 

Dels vals entregats només 277 es 
van utilitzar a les botigues, fet que 
suposa un total de 1385€, que ja 
s’han abonat als comerços. 

En aquestes moments, han quedat 
11.115€ que es destinaran a prope-
res campanyes, de les quals s’in-
formarà en breu. 

Atorgats gairebé 15.000 euros en ajuts a professionals
S’han resolt favorablement el 100% de les sol·licituds rebudes



Paralització del projecte de gas natural canalitzat
Queda en espera de noves decisions del govern central

El passat divendres 16 d’octubre 
va començar el període de comu-
nicació de cremes i això vol dir 
que qui necessiti encendre foc 
per una crema controlada, només 
cal que faci la comunicació prè-
via a través de l’Ajuntament, qui 
introduirà les dades del sol·lici-
tant a la plataforma EACAT. 

Aquesta comunicació, però, que 
no té cap cost pel ciutadà, no serà 
efectiva fins a l’endemà.

Aquest període en règim de co-
municació finalitza el 14 de març 
de 2021, però quedarà suspesa si 
el nivell de risc d’incendi forestal 
o de contaminació s’activa. En 

aquest cas, s’avisarà mitjançant 
SMS a la persona que ha demanat 
l’autorització.

Enguany, com a novetat, s’ha ac-
tivat la creació d’un nou canal 
per a ciutadans i empreses que 
permet tramitar autònomament 
i directament les seves comuni-
cacions de crema individuals i 
de forma telemàtica a través de 
http://web.gencat.cat/ca/tramits

L’objectiu d’aquest nou canal 
és facilitar que la ciutadania no 
s’hagi de desplaçar per a tramitar 
les seves comunicacions perquè 
a partir d’ara les pot fer per in-
ternet des de casa, fins i tot mit-

jançant el sistema d’identificació 
idCAT Mòbil. Amb aquesta ini-
ciativa es pretén esponjar l’aten-
ció presencial i millorar el servei 
a la ciutadania. Amb tot, les per-
sones que ho desitgin podran se-
guir adreçant-se als ajuntaments 
per a presentar les seves comuni-
cacions, com fins ara.

Iniciat el període de cremes en règim de comunicació 
És imprescindible sol·licitar autorització

A principis del 2018 es va iniciar 
el tràmit de Modificació Puntual 
de les Normes Subsidiàries per a 
incorporar al planejament la ca-
nalització de gas natural per poder 
prescindir del gas propà i dels di-
pòsits actuals que hi ha al munici-
pi. El gas natural és més net i més 
econòmic que el propà.

Segons el projecte, dita canalitza-
ció provindria de la Urbanització 
Santa Coloma Residencial fins als 
nuclis de Vilobí i de Can Terrer i 
en una fase posterior fins Salitja i 
Sant Dalmai.

El projecte va ser aprovat per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Girona el març del 2019. El 
projecte executiu va ser aprovat 
per part de l’Ajuntament l’octubre 
del 2019.

Però justament l’octubre del 2019 
l’empresa Nedgia, qui havia de fer 
la inversió, va decidir paralitzar de 
forma temporal les inversions en 
noves xarxes de gas donat que la 

CNMC (Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència) va deci-
dir rebaixar més d’un 20% les sub-
vencions de l’Estat per les noves 
activitats de transport i distribució 
de gas natural.

A finals del 2019 Nedgia ens va 
avançar que molt probablement no 

faria la inversió l’any 2020. Ara 
ens han comunicat que tampoc 
està prevista l’execució pel 2021. 
El canvi de regulació respecte les 
subvencions a les distribuïdores 
està encara en discussió i fins que 
no s’aclareixi del tot Nedgia no 
farà inversions de nova implanta-
ció ni a Vilobí d’Onyar ni enlloc.



Apostem pel reforç socioeducatiu per a infants
L’Ajuntament assumeix els costos del projecte
Els darrers anys el Consell Comar-
cal ha dut a terme el projecte de re-
forç socioeducatiu per a infants de  
6 a 12 anys al nostre Municipi.

Aquest projecte té per objectiu 
incidir en el rendiment acadèmic, 
millorant l’autoestima i capacitat 
de relacions socials dels infants i 
participants. Els 12 nens i nenes 
participants en el reforç socioe-
ducatiu eren escollits pel Centre 
Educatiu i Serveis Socials, amb la 
intenció d’oferir una ajuda més ho-
lística a l’infant. 

El passat mes de març, el Consell 
Comarcal va comunicar a l’Ajun-
tament que deixaven de subven-
cionar aquest projecte pel curs 
2020-2021 i el donaven per fina-
litzat. Des de l’equip de govern 
ens va semblar que després d’un 
curs escolar totalment atípic, on 
les desigualtats socials s’han vist 
més acusades degut a la pandèmia, 
era necessari poder mantenir viu el 
projecte assumint-ne els costos des 
del consistori.  

Ens vam posar en contacte amb la 
direcció del CEIP Josep Madrenys 
i Serveis socials per saber quina 
valoració en feien i si creien tant 
interessant com nosaltres mante-
nir el reforç. La valoració per part 
d’ambdues parts va ser positiva i 
vam començar a treballar conjun-
tament per poder mantenir-lo.

Aquesta vegada però, l’activitat 
anirà dirigida a alumnes de 1er 
de Cicle Inicial fins a 5è de Cicle 
Superior, que tant l’equip docent 
com els tècnics de serveis socials 
en valorin la necessitat. I és que els 
alumnes de 6è de Cicle Superior  
que ho necessitin s’acolliran a un 
altre projecte educatiu incentivat, 

també, per l’Ajuntament dins el 
marc de l’Aprenem Junts.

Per a dur a terme el reforç socioe-
ducatiu s’ha contractat els serveis 
de l’Acadèmia Octàgon, per un 
valor de 2523.80 euros pel curs 
2020-2021. La seva experiència 
en l’àmbit, la proximitat a l’es-
cola i la disponibilitat d’aules i 
protocols que compleixen l’actual 
normativa per a la prevenció de la 
transmissió de la COVID, ens ha 
marcat la idoneïtat del centre aca-
dèmic. L’inici del reforç socioe-
ducatiu estava previst pel passat 9 
de novembre, però les actuals res-
triccions sanitàries ens ha fet em-
plaçar l’activitat.

Recordeu l’Aprenem Junts que us 
presentàvem el passat juliol? Es 
tracta d’un projecte educatiu en el 
qual joves del municipi ofereixen 
suport i acompanyament a infants 
del CEIP Josep Madrenys amb 
l’objectiu de facilitar la transició a 
Secundària.

Després d’uns mesos en què s’ha 
continuat treballant en el seu des-
envolupament en les taules de be-
nestar i comunitat amb l’objectiu 
d’enxarxar els diferents professio-
nals del territori (Serveis Socials 

del Consell Comarcal, la Creu 
Roja, l’escola CEIP Josep Ma-
drenys, l’INS de Santa Coloma de 
Farners i Dipsalut de la Diputació 
de Girona), l’Aprenem Junts/es 
torna a posar-se en marxa més fort 
que mai. 

Des de l’àrea de Joventut i a través 
d’aquestes taules, hem presentat el 
projecte a Dipsalut, l’Organisme 
de Salut Pública de la Diputació 
de Girona. Dipsalut està molt en-
grescada amb la proposta comuni-
tària que suposa l’Aprenem Junts/

es, i és per això que hi ha apostat 
donant-nos el seu suport logístic i 
econòmic. Aquest suport ens serà 
molt útil per facilitar la tasca de 
dinamització del mateix projecte 
així com perquè els propis parti-
cipants puguin fer ús del material 
que se’ns atorga.

Així, des d’aquest mes de novem-
bre, reprenem les sessions del pro-
jecte amb nous alumnes de 6è de 
Primària i nous joves voluntaris 
preparats per fer-lo realitat. Us se-
guirem informant!

El projecte ‘Aprenem junts/es’ es reforça en la segona edició
Dipsalut ofereix ara suport logístic i econòmic a la iniciativa 



S’acosta una nova jornada del 
Let’s clean up Europe, organitza-
da a nivell nacional per l’Agència 
de Residus de Catalunya dins de la 
setmana de prevenció de residus.

Al municipi hi participarem amb 
una recollida popular col·lectiva 
de deixalles. Aquest cop, als cur-
sos fluvials i al volcà de la Crosa.

El 2019, a tot Europa amb 16.840 

accions, es van recollir un total 
de 256.000 tones d’escombraries 
llençades a l’entorn, dels quals 
1.690kg van ser de Vilobí d’Onyar.

La jornada serà el diumenge 29 
de novembre a 
les 9:30h al pa-
velló de Sant 
Dalmai. Per les 
restriccions de la 
Covid-19 no hi 
haurà esmorzar. 
S’organitzaran 
grups de treball, 
acabant l’actua-
ció cap a les 13h. 
Es facilitaran 
bosses i guants 
als participants. 

Es recomana portar roba i calçat 
adient i, qui vulgui, botes d’aigua.

Per inscriure’s cal trucar al 972 
473026 o per correu electrònic a 
ajuntament@vilobidonyar.cat. 

En el marc del Projecte Escanya-
gats, l’Associació La Sorellona 
amb el suport de l’Ajuntament de 
Vilobí d’Onyar, treballa des del 
2019 per tal de recuperar part del 
patrimoni natural perdut. 

L’any passat es va signar un conve-
ni entre els dos ens per a recuperar 
la bassa del Molí de les Fonts de 
Salitja i adequar-la perquè hi pu-
gui viure l’espinós o escanyagats 
(Gasterosteus aculeatus), un petit 
peix d’aigua dolça en perill d’ex-
tinció que està desapareixent de 
tots els rius i rieres de Catalunya. 

Una de les estratègies del projecte 
escanyagats per a la conservació 
de l’espinós ha estat translocar in-
dividus des de les parts baixes de 
l’Onyar fins als trams més propers 
a la capçalera, més ben conservats. 
Per això, l’any 2019 es van portar 
més de 400 individus d’espinós 
cap a la zona de la Resclosa d’en 
Borra, amb la intenció que aquesta 
espècie torni a habitar l’Onyar, tal 

i com ho havia fet anys enrere.

Una altra estratègia ha estat la de 
crear nous nuclis en basses, i la 
bassa del Molí n’és una. L’any 
passat es va fer un alliberament 
d’uns 300 individus repartits entre 
la bassa del Molí i la bassa de les 
tres fonts, als amaradors, on hi van 
poder assistir gairebé una trentena 
de veïns i veïnes de la zona. 

Al gener de 2020 es va fer el segui-
ment dels nous nuclis d’espinós a 
Salitja per saber si s’havien adap-
tat bé als nous ambients aquàtics, 
però no se’n va detectar cap. 

Una de les problemàtiques de la 
zona és la gran abundància d’es-
pècies exòtiques invasores com la 
carpa (Cyprinus carpio), la gambú-
sia (Gambusia hoolbroki), la tor-
tuga de tempes rojes (Trachemys 
scripta elegans) o el cranc roig 
americà (Procambarus clarkii). 
Aquestes espècies generen un des-
equilibri als hàbitats aquàtics, de-

gradant la vegetació i depredant els 
animals autòctons. Per això, al no-
vembre de 2020 s’ha fet el buidat-
ge de la bassa de les Fonts per po-
der retirar les espècies exòtiques. 
Amb aquesta actuació es pretén 
que aquest punt d’aigua es regene-
ri i torni a acollir als animals au-
tòctons protegits. Paral·lelament, 
també s’ha retirat vegetació aquà-
tica de la bassa de l’amarador per 
tal de condicionar-la per a l’espi-
nós i els amfibis i s’ha aprofitat el 
buidatge de la bassa per retirar-ne 
els sediments acumulats.

Preservació d’espècies autòctones
És imprescindible millorar els seus hàbitats
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Campanya europea de neteja de l’entorn natural


