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MILLORA DE CAMINS DEL TERME MUNICIPAL
S’han arranjat diversos camins de la xarxa rural pública amb utilització d’àrid reciclat provinent dels residus de la construcció d’un gestor autoritzat de residus. En primer lloc, s’han conformat els camins amb
moto-anivelladora per tal de donar-li el pendent idoni a cada tram. Després, s’ha estès una capa d’entre 7
i 10cm d’àrid reciclat i finalment s’ha compactat l’àrid amb corró vibrant. En total, representen 15,5 km de
camins. Els camins arranjats són:
Camí de l’Onyar a Vilobí: 1.630 ml
Camí de Ral de Girona (Mas Riera a Salitja): 954 ml
Camí de Santa Margarida fins a final de terme direcció Caldes: 2.115 ml
Camí de Can Batlló: 1.166 ml
Camí de Santa Coloma Residencial: 1.455 ml
Camí de Ca l’Estany a Can Rigau: 331 ml
Camí de Can Viboles de Bosch fins a Santa Coloma Residencial: 2.479 ml
Camí de la Font del Frare i retorn fins a les Comes: 2.045 ml
Camí de Ca n’Oliver a Can Riqué: 798 ml
Camí de Can Bells a Cal Cucut: 1.222 ml
Camí de Sant Romà (la part que pertoca dintre del TM de Vilobí): 1.126 ml
El cost total dels treballs ha sigut de 124.855,12€ (IVA inclòs), import suportat íntegrament per l’Agència de
Residus de Catalunya, per tant, ha estat subvencionat al 100%.

NETEJA I MANTENIMENT DE LES FRANGES PERIMETRALS
S’ha realitzat el desbrossament i neteja de les franges perimetrals dels nuclis urbans. S’ha fet treballs a la
zona del CIM la Selva, Can Terrer (est i oest), Cal Ferrer-Pagès, Urbanització Can Xargay de Sant Dalmai i la
Riera de Grevalosa al nucli de Vilobí.
Donat que en els darrers anys s’han talat arbres per tal de complir amb les noves directius de la llei que
ho regula, enguany ha sigut una operació de pur manteniment i de control de la vegetació arbustiva de
sotabosc.
L’execució ha anat a càrrec del Consell Comarcal i els cost dels treballs ha sigut de 5.323,21 € (IVA inclòs).
Detall de les actuacions dutes a terme:

NOVA REUNIÓ PEL PEMIV

El passat 2 de juny es va fer una reunió participativa
del Pla Estratègic Municipal d’Infraestructura Verda
(PEMIV), en la qual assistents van poder fer les seves aportacions. Aquestes idees rebudes per l’equip
redactor seran presentades el proper dijous 21 de
juliol a les 19:30 a la sala d’actes de Can Roscada. Tot
i que és una xerrada oberta a tothom, cal fer inscripció prèvia per tal de tenir previst l’aforament. Us hi
podeu inscriure trucant al 972 473026 o enviant un
correu electrònic a ajuntament@vilobidonyar.cat.

SERVEI D´EMPRENEDORIA I DINAMITZACIÓ EMPRESARIAL
Durant el 2021 hem seguit amb la prestació de serveis de dinamització empresarial dins el conveni de
col·laboració que l´Ajuntament de Vilobí d´Onyar té amb el Consell Comarcal de la Selva.
El servei d´assessorament i orientació es divideix en tres fases. En la primera sessió, que es fa individualment, s’analitza el projecte de negoci i s’orienta i informa dels tràmits que cal seguir i de les possibles
subvencions. En aquesta primera sessió, s’han atès 9 nous emprenedors.
En la segona fase s’inicia l´assessorament per a la posada en marxa del negoci. El principal objectiu és ajudar els emprenedors i acompanyar-los amb l´estudi de la viabilitat financera, marcant un itinerari personalitzat per anar treballant les diferents parts del projecte i desenvolupar el pla d´empresa. En aquest procés
han estat assessorats 5 emprenedors del municipi i s´han creat 4 empreses amb l´ajuda d´aquest servei.
I en la tercera fase l´objectiu és oferir un suport als emprenedors durant els primers mesos/anys de funcionament del negoci, que serveix per analitzar l´evolució de l´activitat i orientar o corregir aquells aspectes
que no estiguin funcionant correctament.
Tanmateix, amb les visites periòdiques de la professional del Consell Comarcal de la Selva, es fa una seguiment tant a les empreses i negocis de recent creació, com a les que ja existeixen per presentar-los el servei
de suport a les pimes en àrees com la gestió financera, comercial, organització interna o altres programes
i serveis. Durant el 2021 han estat assessorades un total de 29 empreses i autònoms.

COL·LOCACIÓ DE TRAMPES PER LA VESPA ASIÀTICA
A partir dels mesos de març i abril és quan les reines surten dels seus amagatalls d’hivern i creen el NIU
PRIMARI (vegeu foto).
Els nius primaris són petits (4/6cm) i només els construeix la reina. És vulnerable ja que ha de recollir la
cel·lulosa per acabar el niu primari i aliment per ella i per les larves. Per construir-los necessiten aigua.
Aquests nius els podem trobar en edificis, teulats, finestres, dins de magatzems, arbres, cases, etc.
En uns 30 dies les cries ja són obreres, aquestes vespes ja treballen per la reina i construeixen el niu secundari, molt més gran.
Després d’aquests dos mesos ja no és efectiu tenir les trampes de captura, perquè podem capturar obreres, però no reines, ja que no surten del niu secundari.
Així doncs, amb l’objectiu d’atrapar el màxim de reines possibles, en aquesta primera fase del seu procés
biològic, d’inicis d’abril a finals de maig s’han col·locat 30 trampes (com la de la foto) a prop dels cursos
fluvials de les zones habitades (Onyar, Grevolosa i les Fonts).
El producte autoritzat per la captura de vespes velutines no atrau a les “abelles de la mel”. Així que no hi
ha cap captura o molt poques. Per exemple, els apicultors col·loquen les trampes amb el líquid atraient
al costat dels rusc d’abelles de la mel, per protegir-les de les vespes velutines. Així protegeixen el niu i les
abelles, sense tenir captures d’abelles autòctones.
Aquest any s’ha realitzat 4 controls quinzenals, amb un total de 884 vespes asiàtiques capturades per 10
vespes autòctones els llocs on se n’han capturat més han sigut a la Riera Gravolosa, entre Can Terrer i Can
Bells i en la zona de l’Onyar. Cada vespa capturada pot evitar un possible niu de 2.000 vespes.
El cost total de la feina de posar les trampes 8 setmanes, revisar-les quinzenalment i la neteja i desinfecció
final ha sigut de 1.452 € (IVA inclòs). Si detecteu un niu secundari no el toqueu, doneu avís a l’Ajuntament
i ens n’ocuparem.

LA ‘TERRA’, EIX DE LES JORNADES DE PRIMAVERA
Enguany les Jornades de Primavera han girat en torn de la temàtica de la terra. És per aquest motiu que
es van plantejar 4 sessions: Els volcans de la Comarca de la Selva. La Crosa,...”, “Pedres i minerals. Energia,
vibració,...”, “Plantes silvestres comestibles. Per què tenim aquestes i no altres?”, “Cuinant silvestres. L’essència de
la terra al plat”.
La primera sessió va anar a càrrec del senyor Carles Roqué, geòleg de la Universitat de Girona, i ens va
poder explicar de manera molt entenedora els tipus de volcans que hi ha, les característiques del volcà de
La Crosa, per què entren en erupció, etc. La segona, va anar a càrrec del senyor Àngel Aranda en la que va
mostrar la seva expertesa i coneixement dels diferents minerals i les seves propietats les quals, amb l’ús
correcte, poden ajudar-nos a millorar la nostra qualitat de vida.
La tercera i quarta sessió va anar a càrrec del col·lectiu Eixarcolant. En la tercera sessió ens van fer una
xerrada pràctica sobre el coneixement de les diferents plantes silvestres comestibles del nostre territori.
En la quarta sessió ens van oferir un taller de cuina on les plantes silvestres comestibles eren l’ingredient
principal de cadascun dels plats. Les persones assistents al taller van poder acabar amb un sopar per a
poder provar els plats que s’havien elaborat.
Les Jornades de Primavera han tingut un cost total de
985,30€. Les despeses han estat de 1.111,30€ i s’han
ingressat 126€ corresponents als tiquets del sopar de
la 4a sessió.
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