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Pressupost Municipal 2022
Consolidant el municipi dels propers 20 anys
El Ple Extraordinari del mes de
desembre va aprovar el pressupost
municipal per l’exercici 2022, que
ascendeix a 5.836.069,00 euros,
un 5,57% més respecte l’any 2021.
Cal destacar que aquest increment
es produeix tot i haver congelat els
impostos i els preus públics, amb
l’objectiu de no carregar més fiscalment les economies familiars i
empresarials.

Cal destacar:

- Pas endavant en el desplegament
de vies verdes i connectivitat sos- Posada en funcionament del tenible entre nuclis.
SAIAR – Centre de Dia.
Es destinaran 1.268.000€ a in- Redacció del Projecte del Centre versions, moltes de les quals tinCívic i Cultural Can Sagrera.
dran el suport de subvencions
- Millores en el servei de recollida públiques, pel que el cost real per
l’Ajuntament serà menor.
de residus porta a porta.
- Augment de les beques i ajudes Podeu veure les inversions més
destacades en el següent quadre:
socials.

Projecte de les depuradores de Salitja i Sant Dalmai
En licitació els projectes constructius
S’ha iniciat el procés de licitació
per a la redacció dels projectes
constructius per al sanejament en
alta i depuració dels nuclis de Salitja i Sant Dalmai.
En el mateix procés s’han licitat
els projectes de les depuradores
del nucli de Can Solà Gros I i II,
del terme municipal de Caldes de
Malavella, del nucli de Fogueres
de Montsoriu i dels termes municipals de Riells i Viabrea i d’Arbúcies. Formant un lot per cada
municipi, per tal d’agilitzar el
procediment i donar més opcions
a la presentació d’ofertes per part
d’empreses petites i mitjanes.

Les actuacions «Sanejament i depuració de Sant Dalmai» i «Sanejament i depuració de Salitja»
queden recollides en el Pla de gestió vigent de l’ACA, que han de ser
executades al període 2022-2027.

El termini per realitzar l’estudi
d’alternatives i els projectes constructius per part de l’enginyeria
adjudicatària és de 6 mesos, una
vegada s’hagin adjudicat definitivament els projectes.

Així doncs, el passat dia 5 de gener va finalitzar el termini per la
presentació d’ofertes d’empreses
d’enginyeria. Se n’han presentat
un total de 6 i ara serà la mesa de
licitació qui adjudicarà la redacció dels projectes. El pressupost
de licitació és de 181.500 € (IVA
inclòs) i va a càrrec íntegrament
de l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA).

Una vegada redactats els projectes
i aprovats per l’ACA, es realitzaran les expropiacions que calguin
i es licitaran les obres de construcció. Es preveu que les obres puguin començar a finals del 2023.
Així doncs, una molt bona notícia
pel nostre municipi que podria tenir d’aquí dos anys els tres nuclis
sanejats.

Estació de l’AVE a l’aeroport
Estudi informatiu per ubicació i funcionament
L’estiu passat el Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda
Urbana (MITMA) va formalitzar
el contracte de serveis per a la redacció de l’estudi informatiu de la
nova estació de tren d’alta velocitat a l’aeroport Girona-Costa Brava, que va adjudicar a l’enginyeria
Saitec per 284.592 euros amb un
termini total de 24 mesos (inclou
consultes, avantprojecte, exposició pública, projecte d’ubicació,
enllaços i conclusions).
L’objectiu fonamental en aquest
cas, és comptar amb un estudi d’alternatives per a la ubicació i el disseny de la nova estació ferroviària.
L’estudi informatiu comprendrà
tots els treballs necessaris per a
l’estudi d’alternatives esmentades,
contemplant tant l’anàlisi de la
ubicació de l’estació, com l’anàlisi
funcional i l’esquema de vies, així
com el disseny de l’edifici de l’estació i la connexió amb l’aeroport,

que permeti satisfer les necessitats de base en els processos d’inforde transport actuals i futures racio- mació pública i audiència.
nalitzant les inversions.
L’estació s’ubicarà dintre de la
Així doncs, aquesta instal·lació zona ressaltada en vermell i serà
s’ubicarà a la línia d’alta velocitat l’estudi informatiu qui n’haurà
que enllaça Barcelona i França i d’acabar concretant la ubicació
les propostes presentades serviran exacta (veure imatge).

Subvenció de 100.000€ per a la nova biblioteca
En marxa el nou equipament cultural a Can Sagrera
La Diputació de Girona, dins el
Pla d’Obres per biblioteques de
les comarques gironines, ha concedit la subvenció de 100.000€ que
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar
va sol·licitar per a la redacció del
projecte bàsic i executiu de la nova
biblioteca municipal.
Per optar a la subvenció calia fer
un document (Pla Funcional) on
s’hi descriu, sense donar una forma
concreta a l’edifici, com ha de ser
aquest equipament: quants metres
quadrats ha de tenir, quines funcions i serveis ha de prestar, el fons
mínim que ha de tenir, el personal
necessari, els metres quadrats de
cada espai, el mobiliari,...
El pla funcional que es va presentar desenvolupava, però, un projecte que va més enllà del que,
per norma, ens ve al cap com a
concepte de biblioteca. La idea
inicial parteix dels equipaments
Idea Store de Londres on han repensat les biblioteques per aquest
nou model d’equipament on, a més
de la concepció tradicional de biblioteca, s’hi ofereix tota una sèrie
d’activitats d’aprenentatge, activitats culturals i lúdiques, activitats
artístiques, suport a les activitats

acadèmiques, aules d’estudi, recursos i formacions per a millorar
la situació laboral, creació i participació en esdeveniments, accions
d’implicació i participació de la
població en la vida comunitària,
etc.

farà una gestió integral amb la
idea de poder acollir diferents serveis en aquest nou equipament.

A principis de l’any passat es va
crear una “Taula” amb persones de
diferents àmbits, interessos, edats,
trajectòries professionals,... per tal
La nova biblioteca s’ubicarà a Can de començar a pensar com ha de
Sagrera, a continuació del Teatre. ser aquest nou equipament muniAquesta decisió és especialment cipal i, des d’aquí, també volem
rellevant perquè permetrà conver- donar-los les gràcies per a la seva
tir tot Can Sagrera en un equipa- implicació.
ment únic (inclòs el teatre) i se’n
Si bé aquest projecte està liderat
des de l’Àrea de Cultura, no tindria sentit portar-lo a terme sense
comptar amb les altres àrees de
l’Ajuntament. És per aquest motiu que s’està treballant de manera conjunta i, en especial, amb les
àrees d’Educació, Igualtat, Promoció Econòmica, Turisme i Urbanisme.
Tal i com s’ha dit, fins el moment,
s’han començat a traçar les línies
generals d’aquest nou equipament.
Durant aquest 2022, amb la redacció del projecte bàsic i executiu, el
projecte haurà de quedar concretat.
Som-hi!

Els Reis d’Orient, una nit màgica!
Un any més, Ses Majestats han omplert d’emoció el nostre municipi
Ja es veien arribar des de la carretera, els nervis estaven a flor de pell.
Amb els fanalets se’ls estava dient
que eren benvinguts. Van passar
entre nosaltres amb l’animació de
la percussió tot saludant a cantó i
cantó fins parar-se a la Plaça Vella.
De cop, els patges van formar un
passadís per marcar als Tres Reis
el Camí cap el Castell. Les seves
carrosses lluïen com mai, el fosquejar del capvespre ressaltava les
torxes que il·luminaven la comitiva. Fent un passeig pel Mercat vam
quedar encisats pel repic al ferro
vermell de foc, pel modelatge del
terrissaire creant formes del no res,
veient com es feia el pa com no havíem vist mai, per veure treballar
la fusta amb dedicació, no donava
l’abast. Ens vam escalfar les mans
amb una tassa de xocolata desfeta i vam anar al Campament Reial
on vam poder, per un moment, posar-nos dins un pessebre, reviure
la vida de pastor, acariciar els animals i compartir la seva tendresa.
S’obrien les portes del Castell i els
Reis ens donaven la benvinguda. A
un costat, a la seva carpa, la Patge
Cartera reordenava les cartes amb
perícia i les classificava. El cel esclatava amb colors vius i la música no deixava d’acompanyar-nos.

Semblava que els colors dels focs
artificials s’haguessin imprès sobre les parets de pedra del Castell
de Vilobí. Abans de passar a saludar els Reis vam veure traginar els
nostres regals a una colla de patges. Ara sí, els Reis ens van saludar personalment i el Rei Ros ens
explicava que porten regals per a
tots nosaltres, això sí, el meu germà petit... ai, és una mica trapella.
Ens vam acomiadar dels Reis i
vam passar pel davant el naixement, uns patges ens van donar
un obsequi de part dels Reis i el
Sol i la Lluna ens deien bona nit.
Vam acabar d’arribar a casa. Vam
fer un sopar ràpid (gairebé no vaig
menjar de l’emoció) i vam anar a

dormir d’hora per seguir somiant,
aquest cop, adormits.
El treball, la dedicació i la il·lusió de gairebé 150 persones van
fer possible aquesta Nit de Reis.
A totes elles moltes i moltes gràcies. Entre totes vam aconseguir
que prop de 800 persones poguessin saludar els Tres Reis i moltes
d’altres vinguessin a passejar pel
Campament Reial i el Mercat.
La despesa de la Cavalcada de Reis
gairebé va arribar als 17.000€.
Amb les donacions solidàries a la
Marató de TV3 a través de la xocolatada, el caldo i els panets es van
recollir 343€ que s’han ingressat a
la Fundació de La Marató.
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