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Això és el que es pretén que sigui el nou equipa-
ment sociocultural que s’ubicarà a Can Sagrera. 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, acti-
vitats artístiques, idiomes, suport a les activitats aca-
dèmiques, 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.

La nova biblioteca s’ubicarà a Can Sagrera, a continuació del Teatre. Aquesta decisió és especialment re-
llevant perquè permetrà convertir tot Can Sagrera en un equipament únic (inclòs el teatre) i se’n farà una 
gestió integral amb la idea de poder acollir diferents serveis a aquest nou equipament.

El passat dijous 20 d’octubre es va fer, a la sala d’actes de Can Roscada plena de gom a gom, la presentació 
pública d’aquest nou projecte. Es van explicar tots els detalls del que serà el nou equipament sociocultural 
i els assistents van poder participar-hi.  

MÉS QUE UNA BIBLIOTECA?
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Després de molts anys fent-hi només tasques de manteniment, el cementiri de Vilobí estava bastant de-
gradat, principalment les parets on hi ha els nínxols.

Ara s’hi ha fet una actuació per refer parts danyades de les parets i dels nínxols i s’ha pintat, íntegrament, 
tot el cementiri, tant interior com exteriorment. El cost total ha sigut de 10.024,85 € (IVA inclòs).

MILLORA DEL CEMENTIRI DE VILOBÍ 



El passat dia 25 d’abril es va adjudicar definitivament la redacció dels projectes constructius de les depura-
dores de Salitja i Sant Dalmai.  En la licitació, per import  de 181.500 € (IVA inclòs), s’hi van incloure diversos 
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 compe-
tència i obligació en quan a sanejament i segons conveni signat entre l’ACA i l’Ajuntament l’any 2020.

Actualment s’han acabat els treballs previs consistents en la caracterització de les aigües residuals per tal 
de poder saber i analitzar quines són les característiques del residu que arriba a les rieres. Dintre dels tre-
balls previs també s’ha realitzat l’estudi de cabals per tal de poder dimensionar correctament les futures 
instal·lacions i revisat l’estat de les canonades exteriors als dos pobles.

Per tant, en breu, es realitzarà l’estudi d’alternatives que haurà de dir quina és la millor opció d’instal·lació 
i també la millor ubicació. Una vegada escollida la millor alternativa es realitzarà el projecte constructiu.

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 preveu que les obres puguin començar a finals del 2023 o principis del 
2024. Així doncs, seguim treballant en aquest projecte tan necessari i esperat pel municipi i esperem fer la 
presentació pública dels projectes a finals d’any. 

El projecte de la millora de la via verda de Can Terrer ha estat finalment aprovat per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona (CTUG) una vegada que s’han realitzat algunes modificacions sol·licitades per la 
CTUG a finals de la passada primavera.

Les actuacions que s’executaran seran les següents:

- Millorar l’accessibilitat a la via verda augmentant l’amplada del camí fins a 2,5m i amb una inclinació 
transversal del 2% per evacuar l’aigua superficial.

- Construir una nova secció de ferm formada per sauló sobre una base de tot-ú per elevar la cota de la ra-
sant del camí i formar noves cunetes per millorar el drenatge de la via.

- Disposar també de tanques de seguretat de fusta i de senyalització en els creuaments amb altres vies i 
accessos.

- Il·luminació de la via amb 22 lluminàries de 4,5 m d’alçada per augmentar la seguretat dels usuaris.

- Regularitzar la titularitat dels terrenys ocupats per la via verda actualment de propietat privada.

Ara ja es podrà iniciar el tràmit de licitació del projecte. El cost previst és de 144.515,45 € (IVA inclòs). Alhora 
caldrà tancar l’acord amb els propietaris per l’adquisició dels terrenys i sinó procedir a les expropiacions 
Les obres podrien començar passades les festes nadalenques.

APROVACIÓ DE MILLORA DE LA VIA VERDA DE CAN TERRER

FINALITZATS ELS TREBALLS PREVIS DELS PROJECTES DE 
LES DEPURADORES DE SALITJA I SANT DALMAI



ACTUACIONS D’ORDENACIÓ I MILLORA DE LA CROSA
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, fruits, etc. també ho són). 

Per tal d’obtenir una millor convivència entre la propietat privada i les persones visitants i per preservar, a 
més, l’espai natural, s’estan executant una sèrie d’actuacions de renovació i millora de la cartellera, elimi-
nació selectiva d’espècies invasores i construcció de refugis (amb pedra seca) per la fauna endèmica de la 
zona. Aquest projecte es realitza conjuntament amb l’Ajuntament de Bescanó, cada Ajuntament actuant 
en el seu terme municipal però de forma coordinada.

Alhora, per tal de preservar al màxim la natura i la fauna i d’acord amb la propietat, es senyalitzarà un únic 
recorregut oficial per donar la volta al volcà (en alguns llocs, com al tram de Sant Llop, es mantenen 2 re-
correguts). La resta de camins, seran d’ús exclusiu per les persones propietàries dels terrenys.

La inversió en el terme municipal de Vilobí és de 10.506,09 € (IVA inclòs), dels quals 4.191,93 € són sub-
vencionats per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta és una primera actuació que forma part del Pla Estratègic d’Usos i Ordenació de La Crosa (veure 
BIM de maig del 2020 i de juliol de 2021), projecte que s’ha treballat conjuntament amb el municipi de 
Bescanó i que s’anirà executant a mesura que es disposi dels recursos necessaris.

CAMPANYA DE PROTECCIÓ D’ANIMALS DE COMPANYIA
La segona setmana de xipatge gratuït del 2022 serà del 24 al 29 d’octubre al Centre Veterinari Onyar amb 
cita prèvia al 972 473 006. La primera es va dur a terme la setmana del 28 de març a l’1 d’abril passat. Re-
cordar que s’ofereix identificació gratuïta tot l’any al Centre d’Acollida d’Animals de la Selva situat a Tossa 
de Mar (972 34 08 13).
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L’Ajuntament i la Taula de Gent Gran impulsen el primer Pla Local de la Gent Gran de Vilobí d’Onyar amb 
l’objectiu de promoure un envelliment actiu, amb actuacions dirigides a millorar la qualitat de vida de 
les persones grans des d’una visió inclusiva i comunitària. En el Pla es treballaran àmbits diversos com la 
promoció de la salut i l’accés als recursos socials, la mobilitat i el transport, l’espai públic, els equipaments, 
l’oferta d’activitats, la participació o les noves tecnologies.   

Cal tenir present que actualment el 17,5% dels veïns i veïnes de Vilobí d’Onyar té 65 anys o més, un per-
centatge similar al de Catalunya, i que en els darrers anys la població d’aquesta franja d’edat ha anat aug-
mentant lleugerament.

El Pla s’elaborarà de manera participativa i comptarà amb la implicació de diferents agents (equip polític, 
personal tècnic, entitats i ciutadania). El procés participatiu s’inicia amb una primera fase de diagnosi amb 
l’objectiu de conèixer la realitat de les persones majors de 65 anys i els temes que els preocupen. La pri-
mera acció és l’acte de presentació que es farà el divendres 28 d’octubre a les 10h del matí a Can Roscada 
on es presentarà el projecte i es començaran a debatre temes d’interès per a la gent gran. També es podrà 
respondre una enquesta telemàtica. A partir de les aportacions recollides, es redactarà la Diagnosi del Pla 
que es consensuarà amb la Taula de Gent Gran. 

Posteriorment, s’organitzaran sessions participatives per tal de donar a conèixer les principals conclusions 
de la diagnosi del pla i recollir la percepció de la ciutadania i identificar propostes de futur. El debat s’am-
pliarà a la Taula i es treballarà amb personal tècnic dels departaments de l’Ajuntament relacionats amb 
gent gran, i amb altres administracions i serveis. Finalment, es redactarà el Pla Local de Gent Gran de Vilobí 
d’Onyar que determinarà els objectius i les accions que guiaran les polítiques municipals en matèria de 
gent gran els propers anys.

La Taula de Gent Gran, integrada per personal tècnic de serveis a les persones, el CAP, Creu Roja, la treballa-
dora social i la regidora de Gent Gran, és qui en fa el seguiment. El procés participatiu del Pla compta amb 
el suport econòmic de DIPSALUT i el suport tècnic de la consultora La Malla d’Idees.

Com es pot participar?

- Acte de presentació. Divendres 28 d’octubre a les 10h a Can Roscada. S’oferirà esmorzar als participants.

- Enquesta telemàtica. Del 28 d’octubre al 20 de novembre de 2022. Es podrà respondre l’enquesta entrant 
a www.vilobidonyar.cat. Si us cal, des de l’OAC, s’oferirà el suport necessari per omplir l’enquesta. 

- Sessions participatives. Gener de 2023. 

TRET DE SORTIDA DEL PLA LOCAL DE LA GENT GRAN


