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Aprofitant les vacances d’estiu, 
com cada any, s’han dut a terme 
obres de millora i manteniment a 
l’Escola Josep Madrenys.

Enguany s’han substituït 3 fines-
trals de les aules i 9 finestres de la 
zona del menjador, ludoteca, cui-
na i magatzems de planta baixa 
per tancaments amb doble vidre i 
trencament de pont tèrmic, millo-
rant així el confort dels usuaris i 
l’eficiència energètica de l’edifici. 
Amb aquesta actuació es continua 
el procés de canvi de tancaments 
iniciat l’estiu del 2016. 

Faltarà encara una nova i darre-
ra fase que es podria dur a terme 

l’estiu del 2022. El cost d’aquesta 
actuació ha sigut de 15.755,39 € 
(IVA inclòs).

S’han realitzat també treballs de 
repassos de pintura, bàsicament 
exteriors, 
a la zona 
principal 
d ’ a c c é s 
i a les 
ba ranes 
de 2 dels 
b a r r a -
cons. 

A part es 
realitza-
ran mol-

tes altres tasques de manteniment 
que farà la brigada municipal com 
la neteja d’embornals, neteja ex-
terior dels aularis prefabricats, 
petites reparacions interiors, entre 
d’altres.

Obres de millora a l’Escola Josep Madrenys
Canvi de finestrals i manteniment general

L’Ajuntament continua treballant 
en el pla de millora i renovació 
dels parcs infantils del municipi. 
En les darreres setmanes s’ha dut 
a terme la retirada de la sorrera 
situada a la zona infantil del parc 
de la Plaça del Pla. Aquesta actua-
ció ha sigut necessària per complir 
amb les normes sanitàries establer-
tes per les zones d´oci infantil. 

Al mateix lloc s’han instal·lat tres 
elements indicats per infants de 
fins a 6 anys, en els quals podran 
gatejar, caminar, fer equilibris i es-
timular la seva creativitat.

També s’ha posat un nou model 
de seient per a gronxador adaptat 
per als in-
fants amb 
d ive r s i t a t 
funcional,  
amb l’ob-
jectiu de 
promoure i 
afavorir el 
joc de tots. 
El seu ús 
està reco-
manat per 
a menors 
d´entre 5 i 

14 anys, sempre amb la supervisió 
d´un adult.

Nous elements per a infants al parc de la Plaça del Pla
S’ha retirat la sorrera 



La unitat d’Aigües Subterrànies 
del Departament de Control i Qua-
litat de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA) ha instal·lat un piezò-
metre a la zona verda contigua al 
camp de futbol de gespa artificial.

Un piezòmetre és un aparell em-
prat per a mesurar el nivell freàtic, 
i determinar així les variacions de 
nivell de les aigües subterrànies.

L’ACA té establerta una xarxa pie-
zomètrica definida en alguns dels 
aqüífers de les conques internes de 
Catalunya on es mesura periòdica-
ment el nivell d’aigua subterrània. 
Aquesta xarxa ha permès valorar 
l’evolució dels nivells piezomè-
trics en aquells aqüífers i determi-
nar l’estat quantitatiu de les mas-
ses d’aigua subterrànies.

Amb aquesta instal·lació, conjun-

tament amb Riudellots i Cassà (i 
tres més de la demarcació), entrem 
a formar part de la xarxa d’aparells 
d’aquesta mena que l’ACA dis-
posa pel territori. Això permetrà 
valorar l’evolució dels nivells pie-
zomètrics de l’aqüífer del pla de la 
Selva i obtenir millors dades i de-
terminar l’estat quantitatiu de les 

masses d’aigua subterrànies.

Tant la construcció com la vigi-
lància i el manteniment estan su-
portats íntegrament per l’Agència 
Catalana de l’Aigua, no suposant 
cap cost per l’Ajuntament. En cap 
cas aquest pou s’utilitza per la cap-
tació d’aigua.

Instal·lació d’un piezòmetre
Entrem a formar part de la xarxa de control de nivells d’aigua subterrània

En les darreres setmanes s’han 
executat les obres de reposició i 
millora del ferm del camí rural del 
veïnat de La Sarreda. Aquest camí, 
que va des de La Coma Vella fins a 
Can Viader es trobava en molt ma-
les condicions i les operacions de 
reparació puntual ja no feien efecte 
pel mal estat general de la via. Així 
doncs, s’ha optat per un reasfaltat-
ge general en el tram que va des de 
la Coma Vella fins a Can Freu.

El camí té una longitud total d’uns 
650 metres executats en el seu mo-
ment amb un reg asfàltic i per tant 
ha calgut escarificar la major part 
del tram. L’asfalt pobre triturat es 
deixa al mateix lloc i, una vegada 
compactat, serveix de sub-base per 
a les noves capes d’asfalt.

El cost total de les obres ha sigut 
de 48.297,15 € (IVA inclòs).

Està previst que l’any vinent es pu-
gui executar també el tram de ca-
rretera que va des de Can Freu fins 
a Can Viader.

Ressalt per millorar la seguretat

S’ha instal·lat també un nou ressalt 
al carrer Santa Margarida per tal de 
millorar la seguretat de les joves i 
joves que tenen allà la parada de 
l’autobús, de tornada de l’institut.

Reasfaltatge parcial del camí de Can Freu
Seguim millorant els camins rurals asfaltats



Caldera de biomassa al Pavelló de Sant Dalmai
Més estalvi i menys contaminació 
Estan finalitzant les obres d’ins-
tal·lació d’una caldera de biomas-
sa al Pavelló de Sant Dalmai. L’ac-
tuació consisteix en la instal·lació 
d’una caldera de biomassa amb 
estella forestal, de 100 kWt de po-
tència, que donarà aigua calenta i 
calefacció a l’equipament. 

Els objectius principals són la re-
ducció d’emissions de CO2 al 
medi ambient i l’estalvi econòmic 
per a l’Ajuntament.

El cost total de la instal·lació és 
de 97.976,85 € € (IVA inclòs) dels 
quals 41.399,08 € són subvencio-
nats per la Diputació de Girona i la 
resta, 56.577,77 €, són a càrrec de 
l’Ajuntament.

Ens els anys pre-pandèmia el cost 
energètic de l’edifici ha sigut d’uns 
7.500€/any i ha anat en augment 
degut a l’alça del preu del gas. 
Amb la instal·lació de la caldera de 
biomassa s’ha calculat un estalvi 
econòmic anual del 68%, per tant 
la despesa energètica anual passarà 
a ser d’uns 2.200 €.

Es calcula que consumirà, passada 

la pandèmia, 115,4 m3/any d’es-
tella, que ha de procedir de gestió 
forestal sostenible i de proximitat, 
segons clàusules del projecte.

Així doncs, a part de la positiva 
reducció d’emissions de CO2 al 
medi, 27,73 Tn/any de CO2 estal-
viades, aquesta instal·lació perme-
trà un estalvi econòmic anual d’uns 
5.300 €, amb un període d’amor-
tització de la instal·lació d’uns 10 
anys, mentre que la vida útil d’una 
caldera de biomassa d’aquestes ca-
racterístiques és de 20 anys.

Alhora, i segons el plec de condi-
cions de licitació, l’empresa adju-

dicatària haurà de realitzar diver-
ses millores a la il·luminació de 
l’edifici: canviar els focus de pista 
per focus eficients tipus LED amb 
un estalvi del 45% i una millorade 
la il·luminació actual, i la substi-
tució dels focus i les llumeneres 
exteriors, amb un estalvi energètic 
del 68%.

Amb tot, es preveu que la nova 
caldera de biomassa del Pavelló de 
Sant Dalmai pugui entrar en fun-
cionament al novembre. 

Nou refugi climàtic

Aquest estiu s’ha posat en mar-
xa un refugi climàtic, a la sala 
d’actes de Can Roscada, per tal 
de garantir el benestar de les 
ciutadanes i els ciutadans -en 
especial els més vulnerables- 
durant episodis climàtics extre-
ms, tant de fred com de calor.

Amb aquesta iniciativa pione-
ra a la província, que a més no 
suposa cap cost, l’Ajuntament 
vol adaptar-se i donar alternati-
ves a les seves ciutadanes i ciu-
tadans per poder suportar de la 
millor manera possible les con-
seqüències del canvi climàtic. 



Per tal de fer passar millor els ves-
pres d’estiu, aquest any, es va tor-
nar a organitzar els Divendres a la 
fresca. Normalment aquesta pro-
gramació es fa els divendres del 
mes de juliol. Aquest any però s’hi 
van afegir un parell de divendres 
del mes d’agost també.

Hi va haver espectacles/activitats 
per a diferents públics i inquietuds 
i programats a diferents punts del 
municipi. La primera proposta del 
Divendres a la fresca va ser l’ac-
tuació d’en Marcel Gros amb l’es-
pectacle “Particular” a la Plaça del 
Pla. Aquest majestuós clown va 
aconseguir fer riure grans i petits 
amb la seva imaginació i bon fer 
dels pallassos amb ofici.

La següent proposta, totalment 
diferent, va anar a càrrec d’Atri 
Cultura i Patrimoni. El punt d’ini-
ci va ser la Plaça de l’Església de 
Salitja. Aquesta activitat va ser una 
visita històrica guiada i comenta-
da del poble de Salitja. Més d’una 
persona va quedar sorpresa de la 
gran història que amaga el poble 
de Salitja.

La tercera activitat va tenir caire 
musical. Els Cotton Swing Trio 
ens van endinsar en el món del 
jazz i el swing amb una delicade-
sa i bon gust excepcionals tot i la 
joveníssima edat dels tres compo-
nents. La Pista de Can Sagrera va 

tornar a recordar 
els vells temps de 
concerts.

Aprofitant la Llu-
na Plena, el 23 de 
juliol tocava fer 
la Caminada a la 
Llum de la Llu-
na. Un recorregut 
més que agra-
dable que anava de la Plaça Vella 
de Vilobí d’Onyar a la Plaça de la 
Crosa de Sant Dalmai. Però això 
no va ser tot, un cop arribats a la 
Plaça de la Crosa ens hi esperava 
el Mag Fèlix Brunet per oferir una 
actuació de màgia plena d’humor. 
Avui tothom ja sap que un anell 
d’or es pot convertir en purpurina 
daurada en un obrir i tancar d’ulls.

Amb la col·laboració de l’enti-
tat Joventuts Musicals de Vilobí 
d’Onyar es va programar, a l’es-
glésia de Sant Esteve de Vilobí, 
la següent activitat: un concert de 
música barroca a càrrec del grup 
Astrolabi. L’excel·lència va ser el 
seu qualificatiu. No va haver-hi 
cap assistent d’aquest concert que 
no quedés meravellada.

La darrera activitat del Divendres a 
la fresca va anar a càrrec de la Cris-
tina Martí amb una xerrada molt 
més que interes-
sant: “Bruixes o 
dones sàvies?” 

La Pista de Can Sagrera es va om-
plir de misteri mentre s’explicava 
qui eren aquestes dones que sabien 
remeis, coneixien els secrets de les 
plantes,... i que, d’una manera o al-
tra, se’ls atorgaven poders màgics. 
La xerrada pretenia explicar, des 
d’una altra perspectiva, qui eren 
aquestes dones i, alhora, fer-los un 
reconeixement.

Si bé hem dit que la xerrada va ser 
l’última activitat dels Divendres a 
la fresca, el Contes en pijama, po-
sava punt i final a la programació 
dels mesos més calorosos de l’es-
tiu. El grup Alquímia Musical, a la 
Plaça de l’Església de Vilobí, va 
fer gaudir als més petits de casa, 
però també als qui els acompanya-
ven, d’una fresqueta sessió de con-
tes infantils molt ben escollits.

El cost d’aquestes set activitats va 
ser de 5.426’85€ (uns 775€ de mi-
tjana per activitat).

Bon balanç dels ‘Divendres a la fresca’ 
Propostes molt variades per un dels clàssics dels estius al municipi 
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