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Donats els nous estudis d’inun-
dabilitat, d’avaluació i gestió de 
riscos d’inundació publicats per 
l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) el juliol del 2020, en què 
s’augmenten molt els cabals d’ai-
gua i, per tant, les zones inunda-
bles i els calats en el pla de Vilobí, 
es va encarregar, a una empresa 
especialitzada, un estudi de detall 
de la inundabilitat al pla, així com 
la recerca de possibles solucions.

Aquest estudi es va entregar a 
l’ACA el gener d’enguany i s’han 
mantingut reunions amb aquest 

ens durant el primer semestre 
d’aquest 2021. 

Arrel d’aquest treball s’ha aconse-
guit que l’ACA inclogui el nostre 
municipi i, en concret el pla de Vi-
lobí, en el Pla de Motes. Pla que 
contempla actuacions per a la mi-
llora de les motes i la protecció de 
zones urbanes inundables.

L’ACA preveu realitzar, entre el 
2023 i el 2026 (licitació per con-
cretar), dins del conjunt de me-
sures previstes a nivell català, la 
millora de la mota esquerra del 

riu Onyar i de la mota dreta de 
la Riera de Grevolosa (veure plà-
nol). Dites actuacions no elimi-
nen del tot el risc d’inundació del 
nucli urbà però minimitza tant el 
calat com la velocitat de l’aigua. 
La inversió prevista a Vilobí és de 
2.115.373,56 € (IVA i expropia-
cions incloses).

Analitzat el document, hi veiem 
encara mancances i per tant cal-
drà seguir treballant amb l’ACA, 
però ara ja tenim un primer pas 
important com és estar inclosos en 
aquest pla d’actuacions.

Inclusió al Pla de Motes de l’ACA
Actuacions per a protegir el nucli de Vilobí de les inundacions 
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Descripció de les Alternatives
AX03. AP01DEFINICIÓ DE LES ACTUACIONS PER A LA GESTIÓ DE

LES MOTES I LA RECUPERACIÓ DE ZONES INUNDABLES
A L’ARPSI DE LA CONCA DEL TER - DARÓ



Ja fa dies que haureu vist senyals 
en diversos punts d’interès del mu-
nicipi. Es tracta de senyalització 
dels punts més rellevants per tal de 
donar a conèixer el nostre patrimo-
ni, tant arquitectònic com natural, i 
atraure visitants.

S’ha instal·lat un tòtem d’expli-
cació general a cadascun dels tres 
pobles:  a la Plaça de la Crosa de 
Sant Dalmai (sis elements), a la 
Plaça de l’Església de Salitja (qua-
tre elements) i a la Plaça Vella de 
Vilobí (vuit elements).

A part de l’explicació general, en 
aquests tòtems s’indiquen i localit-
zen quins són els punts d’interès de 
cada poble. Llavors, en cadascun 
dels punts d’interès, s’ha col·locat 
un faristol amb informació concre-
ta d’aquell element. Tota la infor-
mació està en 4 idiomes.

En els elements arquitectònics que 
solen estar tancats al públic, com 
són esglésies i ermites, també s’ha 
inclòs un tour virtual interior de 
l’element. És a dir, mitjançant un 
codi QR que es troba al faristol, es 
pot accedir virtualment a l’edifici i 
passejar-se per l’interior.

El cost del treballs (recerca històri-
ca, redacció i traducció de texts, 
maquetació i fabricació dels tòtems 

i faristols) ha estat de 24.912,05 € 
(IVA inclòs).

Alhora s’ha creat un subdomini 
turístic al web municipal www.
vilobidonyar.cat/turisme on, a 
més, podreu trobar informacions 
rellevants del municipi així com 
els diferents itineraris senyalitzats. 
Aquest treball s’ha realitzat des del 
servei de Comunicació de l’Ajun-
tament de Vilobí d’Onyar. 

Senyalització turística dels punts d’interès 
Per tal de donar a conèixer el nostre patrimoni municipal 

En compliment de la legislació vi-
gent (Llei 5/2003 de mesures de 
prevenció dels incendis forestals i 
també la Llei 39/2015) cal fer ac-
tuacions de desbrossament i acla-
riment de la vegetació. Les actua-
cions que cal fer són:

a) Franja perimetral d’almenys 25 
metres d’amplada al voltant dels 
nuclis de població, deixant-la lliu-
re de vegetació seca i sotabosc; ar-
bres separats 6-8 metres i que les 
copes dels arbres no es toquin. El 
subjecte obligat és l’Ajuntament.

b) Neteja de les parcel·les assegu-
rant que els arbres estan  separats 
6-8 metres i que les copes dels ar-
bres no es toquen. El subjecte obli-
gat és la persona propietària.

Aquestes actuacions ja fa anys que 
s’estan fent, però sense un sistema 
de control exhaustiu per part de 
l’administració, per manca de mi-
tjans, i sense unes directrius clares 
pel que fa a les actuacions a fer.

Arrel de la gravetat dels incendis 
del 2012 a l’Empordà,  la Diputa-
ció de Girona va engegar un servei 
per d’ajudar els Ajuntament a fer 
els plànols de delimitació de les 
franges perimetrals, així com iden-
tificar les parcel·les interiors amb 
excés de vegetació. A Vilobí d’On-
yar vam aprovar-los el 2017.

L’any 2018, el Consell Comarcal 
va obrir un nou servei per a ges-
tionar el compliment de la norma-
tiva i l’Ajuntament de Vilobí li va 

delegar la competència per fer-ho. 
Així doncs, des del 2018 que el 
Consell Comarcal fa la gestió de la 
prevenció d’incendis al municipi, 
amb tècnics qualificats que inicien 
inspeccions i avisos als propietaris 
de parcel·les que no compleixen 
amb la Llei.

Aquest canvi en la gestió, més 
professionalitzat, ha provocat que 
alguns ciutadans tinguessin dubtes 
de si el que estaven fent a la seva 
parcel·la era prou correcte.

Per això, el proper 2 de desembre a 
les 20.00 hores a Can Roscada, es 
farà una xerrada informativa, per 
part del propi servei del Consell 
Comarcal, en la que podran inter-
venir els assistents.

Xerrada informativa de neteja i manteniment de parcel·les
El proper dijous 2 de desembre a les 20.00 hores a Can Roscada



Assessorament i suport psicològic per a joves
Treball conjunt de les àrees d’Educació, Joventut, Igualtat i Sanitat 
L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar 
segueix apostant per la salut, en-
tesa com un equilibri entre els as-
pectes físics, mentals, psicoemo-
cionals i socials de les famílies del 
municipi.

És per aquest motiu que des de 
l’Àrea de Joventut es durà a ter-
me una proposta d’assessorament 
i suport psicològic a l’Espai Jove 
durant –com a mínim- el període 
comprès entre novembre de 2021 
i novembre de 2022. Aquesta pro-
posta segueix en la línia d’acom-
panyament socioeducatiu amb 
mirada comunitària en l’àmbit 
municipal, la qual és un eix verte-
brador i transversal de les Àrees de 
Joventut, Educació, Igualtat i Sa-
lut. El primer trimestre del 2021 a 
St. Joan de Déu es varen atendre 

un 47% més d’urgències de salut 
mental.

L’OMS afirma que entre un 1% i 
un 20% dels i les adolescents ex-
perimenten trastorns mentals i la 
meitat d’aquests trastorns es mani-
festen abans dels 14 anys, posant 
de manifest el creixement de casos 
que s’està produint en el context de 
la pandèmia COVID 19.

És en aquest context que des de 
l’Espai Jove de Vilobí d’Onyar es 
proposa l’assessorament i el su-
port d’una psicòloga que vetlli pels 
processos d’aprenentatge dels i les 
joves i els brindi suport i acompan-
yament psicoemocional.

L’assessorament i suport psicolò-
gic anirà a càrrec de la psicòloga 
Alba Cunill i es desenvoluparan 

les accions següents:

- Formació a les professionals de 
l’Espai Jove i de l’entorn sobre te-
mes relacionats amb la salut men-
tal i la detecció de conductes i fac-
tors de risc.

- Assessorament sobre les acti-
vitats suggerides i l’enfocament 
d’aquestes, per seguir treballant en 
una línia que garanteixi i fomenti 
un desenvolupament òptim, que 
redueixi els riscos de patir altera-
cions de salut mental.

- Atenció individualitzada en ca-
sos excepcionals que no disposin 
de recursos propis i que l’atenció 
pública no els doni suficient cober-
tura.

El cost total del servei és de 
2.232,00 €.

A la zona del magatzem del camp 
de futbol s’ha construït una gatera 
d’uns 4m2 per tal de tenir un espai 
on poder allotjar, temporalment, 
els gats abandonats i així poder-ne 
trobar la persona propietària o 
buscar una solució d’adopció, tal i 
com es fa amb els gossos des de 
fa anys.

S’ha condicionat un paviment de 
formigó, col·locat reixes (reaprofi-
tades), col·locat un sostre que pro-
tegeix de la pluja i pintat. 

Dins la gatera s’hi ha col·locat una 
gatera petita per quan es recullen 
gats petits i poder-los tenir més 
controlats en cas de convivència 
amb altres gats que ocupin l’espai 
en el mateix moment. 

El cost de l’execució ha sigut d’uns 
225€ de material. I és que s’han 
pogut aprofitar els materials utilit-

zats i els treballs han estat execu-
tats per la brigada municipal en la 
seva totalitat. 

Gatera municipal a la zona del camp de futbol 
Allotjament temporal mentre es troba la persona propietària o una adopció



S’acaba de celebrar una nova jor-
nada del “Let’s clean up Europe” 
organitzada a nivell nacional per 
l’Agència de Residus de Catalun-
ya i que inclou diverses accions 
per a la millora del medi ambient.

Al municipi hem participat de 
la campanya amb una recollida 
popular col·lectiva de deixalles, 
aquest cop als entorns de l’ermita 
de Santa Margarida.

En l’edició de la primavera de 
2021, en la qual Vilobí d’Onyar 
hi va participar, es van recollir un 
total de 83.500 kg d’escombraries 
llençades a l’entorn, dels quals 860 
kg al nostre municipi. Hi van parti-
cipar 264 municipis. 

En l’edició d’aquest passat 21 de 
novembre, només al nostre mu-
nicipi, una vintena de persones 
voluntàries (equipades amb bos-
ses i guants donats per l’Agència 
de Residus)  van recollir un total 
de1.000 kg de deixalles abocades 
al medi natural. La jornada va aca-

bar amb una foto 
de grup davant el 
remolc que conte-
nia tot el que es va 
recollir, i el senyal 
de la victòria per 
celebrar la feina 
ben feta.

Campanya europea de neteja de l’entorn natural 
Diumenge es van recollir 1.000 kg de deixalles al nostre terme municipal
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