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Festa Major de Sant Dalmai
Aquest passat dimarts 8 de desembre finalitzava
la Festa Major de Sant Dalmai d’enguany. Des de
l’Associació Els Llobatons i Daines en fan una valoració molt positiva: “Estem molt contents de la
resposta de la Nit Jove, amb molt bona música,
del gran sopar popular servit pel Restaurant La
Crosa, amb el ball d’en Miquel del Roig, el brindis,
així com de la resta d’activitats”. Alhora, afegeixen que tot i baixar la participació de parelles, el
Campionat de Botifarra segueix essent “referent
a la província”.
“Els Llobatons i Daines seguirem treballant per
animar el poble i fer activitats per a tothom!”

Els impostos del municipi, a El Ple aprova la creació d’un
l’Agència Tributària catalana
Consell Municipal
Des del mes d’octubre, l’Ajuntament ha començat
a ingressar els impostos a l’Agència Tributària de
Catalunya, i no a l’espanyola com s’havia fet fins
ara.
D’aquesta manera, el consistori ha aplicat la moció sobre la sobirania fiscal de Catalunya que es
va aprovar per unanimitat en la sessió plenària
del juliol de 2013, en la qual se sumava a la iniciativa promoguda per l’Associació de Municipis per
a la Independència (AMI) i l’Associació Catalana
de Municipis (ACM).

Vilobí d’Onyar compta des del novembre amb un
reglament de participació ciutadana que té per
objectiu regular la comunicació entre el consistori i la ciutadania. «És un compromís d’aquest
equip de govern obrir l’Ajuntament a la ciutadania i fomentar la participació ciutadana com
una línia més de treball municipal», explica
l’alcaldessa, Cristina Mundet.
Un dels elements a destacar d’aquest nou reglament és la creació d’un Consell Municipal, que
serà un espai de debat obert a tota la ciutadania.

Mònica Prunell, guanyadora del
concurs del logotip turístic
La futura Oficina de Turisme del municipi ja disposa d’un logotip oficial, després de què la proposta de la vilobinenca Mònica Prunell fos la guanyadora del concurs organitzat des de l’Ajuntament.
De forma circular, representa una fusió dels colors característics dels gegants Sol i Lluna.

25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència
envers les dones
El Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones es va viure intensament a la
plaça Nova de Vilobí, el passat 25 de novembre,
en una activitat organitzada per les Dones del
Bagastrà amb la col·laboració de l’Ajuntament.
Després de la lectura del manifest reivindicatiu
i de la projecció d’un vídeo, es van encendre de
senes d’espelmes a l’entorn d’un crespó lila en
record de les víctimes de la violència masclista.

El Gran Recapte d’Aliments Dolors Garcia i Cornellà, «autora
de capçalera» de la biblioteca
recull 1.280 kg al municipi
Amb motiu del Gran Recapte d’Aliments que va
tenir lloc els dies 27 i 28 de novembre, a Vilobí
d’Onyar es van recollir 1.281,74 kg.
Des de l’entitat Onyar Solidari, responsables de la
campanya al nostre municipi, expressen la seva
satisfacció, ja que l’objectiu que tenien marcat
era arribar als 1.200 kg i aquests es van poder superar. Tots els aliments seran distribuits entre els
més necessitats del municipi.

El divendres 27 de novembre es va presentar oficialment l’escriptora Dolors Garcia i Cornellà com
a l’«autora de capçalera» de la Biblioteca Can
Roscada de Vilobí. Aquest projecte, impulsat pel
Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, juntament amb la Institució de les Lletres
Catalanes i de l’Institut Català de les Dones, va
néixer per tal de fomentar el lligam entre les biblioteques i els seus escriptors de proximitat.

Subvenció de la Diputació de
Girona al foment de l’esport

A la biblioteca hi ha dos expositors dedicats a la
seva obra completa, i des de l’equipament cultural es vetllarà per donar visibilitat a l’escriptora
amb diferents accions, com per exemple, completar l’entrada que té a la Viquipèdia.

La Diputació de Girona ha atorgat tres subvencions a l’Ajuntament dins la línia de suport a
l’acció de promoció i foment de l’activitat fisicoesportiva dels ajuntaments i les entitats esportives de l’exercici 2015. Són les següents:
- 1.500€ per a la pràctica esportiva relacionada
amb el futbol 7 i futbol 11.
- 373,65€ per a l’esportista Gerard Garcia Güell,
que participa en competicions esportives de nivell estatal o superior en la modalitat de Motocròs.
- 427,03€ per a l’esportista Laia Barragan Vallés,
que participa en competicions esportives de nivell estatal o superior en la modalitat de Hip Hop.

L’Ajuntament sol·licita una subvenció de 49.000 euros per a la
llar d’infants municipals
L’Ajuntament ha sol·licitat, a través d’una resolució d’alcaldia, una subvenció a la Diputació de
Girona per a les despeses de funcionament de la
llar d’infants municipal pel curs 2014/15 per un
import total de 49.000 €.
Aquesta línia de subvencions es concentra en
l’atenció i l’educació als infants de 0 a 3 anys.

Podeu consultar les percepcions econòmiques mensuals dels representants públics al web municipal!
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