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Nou espai al polivalent de Sant Dalmai
Finalitzades les obres d’adequació de l’altell
S’han finalitzat les obres d’adequació de l’altell del polivalent de
Sant Dalmai. Aquest era un espai
infrautilitzat donat que no tenia un
ús clar ni les condicions adequades
per a realitzar-hi activitats.
L’altell disposa de 2 espais, un de
72m2 i l’altre de 48m2, que mitjançant envans mòbils es poden
desdoblar en 5 sales de 24m2 cadascuna, amb climatització individualitzada. Aquest nou equipament ha de servir per ser utilitzat
per les diferents entitats per realitzar-hi activitats, així com reunions
de veïns, etc. Amb aquesta adequació, Sant Dalmai disposa des d’ara
d’uns espais cívics a part dels es-

portius dels que
ja gaudia.
Donat que ja
hi havia ascensor i que posteriorment es va
executar
una
escala d’emergència, l’altell
compleix amb
tots els requisits
tant d’accessibilitat com de
protecció contra
incendis.

obra ha estat de 73.789,35€, un
51,52% del cost total.

El cost ha sigut de 143.221,94€ L’acte d’inauguració i portes ober(IVA inclòs). L’import subvencio- tes serà el proper dissabte 4 de
nat per la Diputació per aquesta juny a les 11h del matí.

En marxa la Brigada Jove 2022
Primera experiència laboral per al jovent d’entre 16 i 20 anys
Per a molts, la brigada jove és la
primera aproximació al món laboral. Es tracta d’un projecte que té
per objectiu incrementar les competències transversals bàsiques
que ajudin als joves a enfrontar-se
al mercat laboral amb més garanties. És la primera oportunitat per
adquirir coneixements pràctics
que a altres llocs no s’han pogut
aprendre, creiem que és una sort
poder viure aquesta experiència i
seguirem treballant perquè es pugui complir.
En aquest sentit, s’han aprovat les
bases d’enguany per a la convocatòria de 6 places de brigada jove
destinades a persones d’entre 16 i
20 anys. Els destins laborals seran
la brigada municipal de manteniment (BMM), l’oficina d’atenció

al ciutadà
(OAC), la
Guàrdia
Municipal
o en algun
altre departament de
l’Ajuntament, fent
tasques
administratives i/o
d’auxiliar,
a l’àrea de
cultura i a la
de joventut.
El servei serà la contractació laboral temporal d’un mes amb una jornada de 25 hores setmanals. L’horari serà de matins o tardes, segons
les necessitats del lloc de treball.

La retribució a percebre serà de
777,78 euros.
Per més informació, accediu a
“e-tauler” de la pàgina web de
l’Ajuntament.

Reunió participativa del Pla d’Infraestructura Verda
El projecte avança a bon ritme
El passat dijous 7 d’abril a la Sala
d’Actes de Can Roscada es va explicar l’abast i característiques del
projecte i es va convidar
a participar a les persones
assistents. L’assistència
i les aportacions van ser
molt ben valorades per
l’equip redactor.
Els plans estratègics municipals d’infraestructura
verda (PEMIV) són documents destinats a avaluar
el conjunt del territori
municipal i definir elements situats en l’àmbit
rural que poden qualificar-se com a infraestructura verda del municipi i
que cal posar en valor per a la conservació de la diversitat biològica.

(veure BIM de febrer de 2022 per Roscada, tindrà lloc la presentamés detalls).
ció de l’esborrany del projecte on
es convidarà també els assistents
a participar i dir-hi la seva
per tal d’introduir-hi modificacions i implementacions.
Si us interessa el projecte i
voleu informar-vos directament de tot el procés, podeu
deixar les vostres dades a
l’Ajuntament: 972 473 026
o ajuntament@vilobidonyar.cat.
Podeu trobar més informació sobre el PEMIV a:
http://www.ddgi.cat/web/
servei/7427/infraestructura-verda

El proper dijous 2 de juny a les
19:30h a la Sala d’Actes de Can Així doncs, us hi esperem!

Ordenació i Pla d’Usos de la Crosa
Buscant la bona convivència entre agricultura i visitants
L’Espai Natural Protegit del volcà
de La Crosa és un espai molt freqüentat, sobretot entre temps (primavera i tardor). Per efectes de la
pandèmia i dels diversos confinaments molts espais naturals de Catalunya s’han trobat amb pressions
de sobre-freqüentació i el Volcà de
La Crosa, aquest any, ho ha estat
més que mai.
Això ha creat conflictes amb les
persones propietàries dels terrenys
(recordar que el 100% dels terrenys del volcà són propietat privada i
que, per tant, els conreus, fruiters,
etc. també ho són). Aquest fet ens
ha portat a plantejar un projecte
que reguli els usos en aquest espai
i ordeni tant la senyalització com
els recorreguts, per tal que els visitants puguin gaudir d’una millor
experiència i els conreus i propietats privades no se’n vegin afectats.

A data d’avui s’han realitzat dues
reunions on estaven convocades
totes les persones que tenen finques al cràter del volcà, dins dels
termes municipals de Bescanó i
Vilobí d’Onyar.

Pensem que amb la participació de
tothom qui estima la natura i les
activitats a l’aire lliure, podem fer
més ric el projecte.

El procés participatiu, la planificació de les actuacions i la implemenEl proper pas és presentar el pro- tació de les mateixes s’ha encarrejecte en curs a la ciutadania en ge- gat a Fundació Emys, organització
neral, per tal que tothom pugui dir- sense ànim de lucre que treballa en
hi la seva i participar-hi. Aquesta la conservació de la natura i que té
xerrada participativa serà el proper l’experiència en processos similars
divendres 10 de juny a les 19h a la en altres espais naturals amb proSala d’Actes de Can Roscada.
blemes de sobre-freqüentació del
territori català.

Les depuradores de Salitja i Sant Dalmai avancen
Adjudicats els projectes constructius
El passat dia 25 d’abril es va adjudicar definitivament la redacció
dels projectes constructius de les
depuradores de Salitja i Sant Dalmai.
A la licitació feta pel Consell Comarcal de La Selva, per import
total de 181.500 € (IVA inclòs),
s’hi van incloure diferents projectes de depuradores en 3 lots, on el
lot 1 són els projectes constructius de les depuradores de Salitja
i Sant Dalmai, adjudicat a l’enginyeria INVALL, SA per valor de
54.450,12 € (IVA inclòs).
El cost íntegre del projecte està
sufragat per l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA), que és qui té la

competència i obligació en tant a preveu que les obres puguin cosanejament i segons conveni signat mençar a finals del 2023 o princientre l’ACA i l’Ajuntament l’any pis del 2024.
2020.
Així doncs, seguim treballant en
El termini per realitzar l’estudi aquest projecte tan necessari i esd’alternatives i els projectes cons- perat pel municipi i esperem fer la
tructius per part de l’enginyeria presentació pública dels projectes
adjudicatària és de 10 mesos, a a finals d’any.
comptar des de la
data d’adjudicació.
Una vegada redactats els projectes i
aprovats per l’ACA,
es realitzaran les
expropiacions que
s’escaigui i es licitaran les obres
de construcció. Es

Casal d’estiu infantil i casal juvenil ‘ésTOP’
Les persones de quart d’ESO, amb 16 anys, poden fer de premonitor/a de lleure
Els casals d’estiu són un projecte
de l’àmbit de l’educació no formal, dirigit a persones d’entre 3 i
16 anys (ambdós inclosos), durant
el període de vacances escolars
d’estiu.
La seva finalitat és que les persones participants en l’activitat
puguin desenvolupar-se cap a la
maduresa, l’autonomia i la responsabilitat; que puguin aprendre
a relacionar-se correctament i de
manera positiva, mentre aprenen
a participar en grup i a crear projectes comuns; que prenguin consciència de la seva necessària implicació en la millora del seu entorn
social i natural; que gaudeixin del • Respecte
seu temps lliure vinculant-se a una
• Sostenibilitat (no consumisme)
iniciativa participativa.
• Participació activa
Entenem que tota intervenció
educativa tendeix a treballar per • Altruisme
a la consecució d’una determinada idea de ciutadania. Per tant, la • Competitivitat i cooperació
priorització d’objectius i la trans- Tant els objectius com la metomissió d’uns valors concrets, són dologia del projecte s’adaptaran a
decisions bàsiques i necessàries a la realitat i les necessitats de cada
l’hora de modelar aquesta idea de persona, atenent a la seva edat i
societat del futur. En aquest sentit, grau de maduresa.
els valors que orientaran aquest
Com a novetat, aquest any s’ofeprojecte seran els següents:
reix a les persones de quart de
• Solidaritat
l’ESO que hagin complert els 16
anys la possibilitat de fer de pre• Companyerisme

monitor/a en el lleure en el casal
juvenil estiu ésTOP. Aquest servei té per objectiu donar resposta
a la voluntat i interès dels i de les
adolescents en les activitats d’educació en el lleure, però que encara
no tenen els 18 anys per accedir al
curs oficial de monitor/a de lleure.
L’Ajuntament ha obert una línia
d’ajuts per garantir la igualtat d’accés als casals d’estiu municipals
per a infants i adolescents empadronats. L’objectiu és donar suport
i potenciar les activitats d’estiu.
Per a més informació podeu entrar
a www.vilobidonyar.cat
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