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Durant els mesos d’agost i setembre de cada any les entitats esportives fan la sol·licitud d’ús dels equi-
paments municipals per tal que puguin dur a terme la seva activitat habitual al llarg del curs escolar (de 
setembre a juny).

Les instal·lacions esportives municipals comprenen els camps de futbol, el pavelló de Vilobí d’Onyar, el 
pavelló de Sant Dalmai, el gimnàs de l’escola i el rocòdrom del Sindicat. Els usos queden repartits de la 
següent manera: 

Durant aquests últims anys, la pràctica esportiva al municipi ha incrementat considerablement, fet que 
queda palès també amb la diversificació d’aquesta. Ara, els veïns i veïnes del municipi, a més de poder 
practicar els esports que fa temps que gaudim (futbol, bàsquet, patinatge, esgrima, ciclisme, escacs, ioga i 
gimnàs de manteniment), ara poden practicar l’escalada, taekwondo, voleibol i bàdminton.

Un dels principals eixos amb els quals la regidoria d’esports ha estat treballant al llarg d’aquests anys ha 
estat aquest: diversificar la proposta esportiva municipal i fer-la més accessible a les persones de diferents 
edats. Aquest objectiu s’està assolint satisfactòriament. Tot i això, es considera convenient continuar tre-
ballant en la promoció esportiva amb les persones compreses entre 30 i 60 anys, ja que són el perfil de 
població que menys esport practica i, si ho fa, ho fa fora del municipi.

Aquesta tasca (la de diversificació i promoció esportiva) no es deu, evidentment, tan sols a la feina que es 
du a terme des de l’Ajuntament, sinó que és el conjunt d’entitats municipals les que dia a dia, i de forma 
desinteressada, treballen perquè tothom que viu al municipi pugui practicar i gaudir de l’esport al nostre 
municipi. És una feina que sovint passa desapercebuda, però que és de vital importància. Cal donar les 
gràcies a totes i cada una de les persones que fan que això sigui possible. 



La darrera vegada que es va netejar l’Onyar en el tram urbà (des del pont de la carretera de Santa Coloma 
fins al pont de la zona esportiva) va ser el 2008. Des de llavors s’han realitzat tasques reactives, és a dir, 
retirada d’arbres caiguts, eliminació de canyes per manca de visibilitat, etc.

Els treballs que ara s’estan fent consisteixen en el desbrossament i neteja selectiva de plantes sobretot 
arbustives i en la tala d’arbres morts que encara estan drets. Més concretament, s’està treballant per elimi-
nar sobretot els canyissars i bardisses de les cotes baixes on són un entrebanc per la normal circulació de 
l’aigua en període de vingudes.

En tot el tram hi ha proliferació d’acàcies, que és una espècie invasora. Eliminar-les arreu no és possible 
donat que en alguns llocs són els únics arbres que hi ha i ajuden a estabilitzar els marges. Se’n talaran una 
trentena de manera selectiva i s’hi realitzarà plantació d’espècies autòctones, principalment freixes i sal-
zes. També es realitzarà plantació d’arbusts com saücs, lligaboscs i càrexs en punts on cal estabilitzar els 
marges. 

Per últim, també es realitzarà, a tot el tram, la retirada de deixalles, sovint portades per l’aigua, retingudes 
per la vegetació arbustiva. El cost de l’actuació és de 34.295,17€ (IVA inclòs) dels quals 28.423,11€ són sub-
vencionats per l’Agència Catalana de l’Aigua.

MANTENIMENT DE LA LLERA DEL RIU ONYAR 

La Llei 7/2022 de residus i sols contaminats per a una economia circular publicada l’abril passat per Govern 
de l’Estat prohibeix la crema de restes vegetals en qualsevol període i, per tant, el 15 d’octubre, com es 
feia habitualment, no s’iniciarà el període en que es permetien les cremes mitjançant prèvia comunicació.

Aquesta Llei té per finalitat la prevenció i la reducció de la generació de residus i dels impactes adversos 
de la seva generació i gestió, la reducció de l’impacte global de l’ús dels recursos i la millora de l’eficiència 
d’aquest ús a fi de, en última instància, protegir el medi ambient i la salut humana i fer la transició a una 
economia circular i baixa en carboni.

Només es permetrà en determinats casos (temes fitosanitaris i risc d’incendi) i, sigui quin sigui el període 
de l’any, sempre caldrà tenir l’autorització de l’autoritat competent. Les multes poden arribar a un import 
de 100.000€. 

PROHIBICIÓ DE CREMES DE RESTES VEGETALS
ABANS ARA



AL·LEGACIONS AL PLA DE GESTIÓ DEL RISC
D’INUNDACIÓ (PLA DE MOTES) PER AL 2022-2027
L’any 2021, mitjançant gestions i presentant un estudi acurat d’inundabilitat, es va aconseguir que s’in-
cloguessin actuacions per el nucli de Vilobí en el Pla de gestió del risc d’inundació del Districte de conca 
(conegut com a Pla de Motes) de l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant ACA). Veure BIM de novembre 
de 2021.

A finals de 2021 es va publicar la concreció d’aquestes actuacions amb una inversió de 2.115.373,56 € (IVA 
inclòs) en el pla de Vilobí. L’ACA preveu realitzar entre el 2023 i el 2026 (licitació per concretar), per reduir 
el risc d’inundació al nucli urbà, les següents actuacions:

• Onyar: Construcció d’una mota de longitud 1,6 kilòmetres al marge dret de l’Onyar des de Can Patllari 
fins a la rotonda de la zona esportiva. La cota de coronació de la mota s’obtindrà a partir de la cota de la 
làmina d’aigua per a l’avinguda de període de retorn 100 anys, essent l’alçada mitjana de la mota al llarg 
del seu traçat d’1,5 metres.

• Grevolosa: Prolongació aigua amunt de la mota corresponent a la via verda situada al marge esquerre de 
la riera de Grevolosa fins arribar al carrer de l’Empalme. L’alçada màxima de la mota en aquest nou tram 
s’estima en 1,12 metres. 

• Grevolosa: Recreixement de la via verda en aquells punts on es produeixen desbordaments. L’alçada mi-
tjana del recreixement al llarg del seu traçat és de 0,3 metres.

L’anàlisi d’aquesta documentació permet observar que els efectes de la construcció de la mota en el marge 
dret del riu Onyar, si bé reduiran el risc de desbordaments sobre el casc urbà, provocaran un increment 
del risc d’inundació sobre els terrenys del marge esquerre i més concretament sobre tota la zona d’equipa-
ments esportius municipals (increment de calats d’inundació d’entre 40 cm i 1 metre per T100), la qual cosa 
considerem que entra en franca contradicció amb els criteris de la legislació vigent de no incrementar el 
risc d’inundació i d’evitar l’increment d’afeccions a tercers. Aquestes afeccions també s’incrementen aigua 
avall de la zona esportiva en terrenys del marge esquerre. 

Pel que fa a la riera Grevolosa, malgrat l’actuació plantejada, es pot observar que es seguirien produint 
desbordaments per l’extrem d’aigua amunt del tram d’actuació, els quals seguirien inundant tota la zona 
urbana, la qual cosa demostra que és insuficient la proposta de perllongar la mota aigua amunt. També 
es seguirien produint desbordaments pels punts de creuament de les infraestructures sobre la llera, la 
qual cosa al final provocaria que tota la zona urbana segueixi en una 
situació de risc molt semblant a l’actual, la qual condiciona molt for-
tament tota la gestió de zones urbanes consolidades. 

Considerem que en el cas de la Grevolosa, la solució no és incre-
mentar només molt lleugerament l’altura de la rasant de la via verda 
sobre la mota del marge esquerre sinó incrementar la capacitat de 
desguàs de tota la secció  i també actuar sobre els encreuaments 
d’infraestructures. És totalment pertinent plantejar-se una actuació 
de major abast, que tingui per objectiu incrementar la seva capacitat 
de desguàs. Pel costat del marge dret de la riera es disposa de terreny 
lliure de construccions i podria ser viable ampliar per aquesta banda. 

És per tot això que considerem que les actuacions plantejades són 
insuficients i malgrat que redueixen el risc per determinats episodis  
aquesta reducció és insuficient i tota la zona urbana de Vilobí d’On-
yar seguiria afectada per les inundacions i a tal efecte es van presen-
tar dites al·legacions. 
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El passat 30 d’agost es va fer la primera sessió d’Educació 360 amb les empreses i entitats del municipi que 
en fan les extraescolars, així com representants de la comunitat educativa, per tal de definir quines seran 
les línies estratègiques que cal treballar al nostre municipi. 

Així, s’ha començat a treballar per redactar el Pla Estratègic d’Educació 360 de Vilobí d’Onyar, pel qual 
la Diputació de Girona ha atorgat una subvenció de 4.000€. Per fer-ho, la comunitat ha de ser el centre 
i motor, per això és fonamental comptar amb el saber, la implicació i la participació de la ciutadania. En 
aquest sentit, les entitats i empreses han participat activament en la primera sessió, després de la qual ja 
van sortir moltes idees. 

Educació 360, educació a temps complet, és una iniciativa educativa, social i política que planteja connec-
tar els aprenentatges que es produeixen en tots els temps i espais de la vida de les persones. I es fa vin-
culant escola, famílies i tots els recursos i actius de la comunitat i vetllant per garantir l’equitat i la igualtat 
d’oportunitats. 

Amb el convenciment que el futur de l’educació passa 
per aquesta mirada global, es proposa que el model 
educatiu promogui i incorpori també les oportunitats 
educatives que avui es troben fora del sistema reglat 
escolar: activitats extraescolars, de vacances, el temps 
de migdia i, en àmbits com l’artístic, l’esportiu, el lúdic, 
de lleure, tecnològic...

Es tracta d’una concepció de l’educació que entén la 
comunitat i el municipi com un ecosistema educatiu fa-
cilitant accions de més i millors oportunitats educatives 
per a tothom. 

MILLORES A L’ESCOLA I A LA LLAR D’INFANTS
Aprofitant les vacances d’estiu, com cada any, s’han dut a terme obres de millora i manteniment a l’Escola 
Josep Madrenys.

Aquest any la inversió més gran se l’ha endut el canvi de la cambra frigorífica de la cuina de l’escola. Les 
obres d’enderroc i adequació de l’espai han estat fetes per l’Esteve Navarrete, treballador de la brigada 
municipal. La cambra estava obsoleta i s’ha optat per tirar-la a terra i aprofitar l’espai per posar-hi tres apa-
rells de refrigeració, dos d’ells tenen l’opció de congelació i dos armaris per guardar la vaixella. D’aquesta 
manera millorem en estalvi energètic i complim millor les exigències sanitàries de conservació d’aliments 
i utensilis de la cuina.

El cost dels aparells i armaris ha estat de 15.406,65€ iva inclòs i del material utilitzat per l’adequació de 
l’espai 686,26€. Al menjador s’hi han instal·lat unes taquilles per el personal de monitoratge i cuina amb un 
cost de 930€ iva inclòs. També s’han fet les millores d’estiu, com pintar zones de l’escola 2.314,94€, repàs de 
finestres i persianes 1.726,16€. Per la seva banda, a la llar d’infants s’han pintat tres aules de la zona dreta 
de la llar amb un cost de 2.037,99€.

S’INICIA EL PLA ESTRATÈGIC D’EDUCACIÓ 360


