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Sobre les infraestructures de comunicació al municipi
Internet a les urbanitzacions, Salitja i Sant
Dalmai
L’ample de banda en aquests nuclis és molt deficient i sovint no arriba ni tan sols al mínim
que ofereixen les mateixes empreses. La millora
d’aquest servei podria passar per l’ampliació de
Telefonia mòbil
la central automàtica del municipi si la companActualment tot el municipi rep servei de dues an- yia s’hi avingués, fet que ja s’ha posat sobre la tautenes, quan l’ideal és la triangulació entre tres. El la. La solució definitiva, però, vindrà de la mà del
fet que cada vegada hi hagi més telèfons mòbils desplegament de la fibra òptica a tot el municipi.
i que aquests cada vegada tinguin més capacitat
(3G i 4G), fa que la percepció sigui que el servei La millora del servei de connexió telefònica i accés
empitjora i hi hagi àmplies zones del municipi a la xarxa forma ja part del que els ciutadans conamb una cobertura pèssima. L’equip de govern siderem un nivell acceptable de qualitat de vida
està treballant en la instal·lació d’una nova an- i del que les empreses necessiten per ser competena que permeti millorar sensiblement el ser- titives. Per això, tot i estar en mans d’empreses
vei. L’emplaçament d’aquesta antena és, a hores privades que es guien pel principi de rendibilitat
d’ara, el principal escull per tirar endavant la ini- de les seves inversions, l’Ajuntament continua inciativa, ja que s’ha rebut el rebuig dels veïns dels sistint i fent de transmissors de les queixes i ànemplaçaments proposats o bé aquests no com- sies de millora que tots tenim respecte a aquests
plien els requisits d’alçada i distància del nucli de serveis.
Vilobí exigits per la companyia telefònica.
Cada vegada és més palès que la situació de les
infraestructures de comunicacions al municipi
està lluny de ser la idònia. En aquest article comentem l’estat de tres serveis que els ciutadans
considerem molt importants i necessaris.

Fibra òptica
Movistar és, en aquests moments, l’únic operador que instal·la la fibra pel territori. El nostre
municipi estava inclòs en un pla quinquennal de
desplegament de la fibra òptica que es va aturar per motius econòmics, sobretot per l’elevada
inversió que representa davant els relativament
pocs clients potencials del servei. L’Ajuntament
ha contactat amb Movistar per agilitzar l’arribada
de la fibra al municipi ja que ja hi passa per dos
punts (Carretera de Santa Coloma i AP-7). Les
gestions continuen i les converses van avançant,
tot i que encara sense cap resultat consolidat.
Paral·lelament, s’estan estudiant altres opcions,
com la de desplegar una xarxa pròpia i donar el
servei a través d’operadors “petits”.

L’Ajuntament promou la desco- Nitrats a l’aigua a Sant Dalmai
berta dels espais naturals del
Mitjançant els controls de qualitat de l’aigua que
municipi per als escolars
es fan de forma periòdica, l’Ajuntament ha detecDurant aquesta tardor i la propera primavera els alumnes d’educació infantil i primària de
l’escola Josep Madrenys de Vilobí d’Onyar tindran
l’oportunitat de conèixer mitjançant diferents
visites guiades els principals espais naturals del
volcà de la Crosa de Sant Dalmai, la capçalera del
riu Onyar i les Fonts de Salitja. La descoberta es
duu a terme d’acord amb el currículum escolar i
els diferents projectes triats pel centre, i té com
a objectiu que els alumnes coneguin i aprenguin a respectar el patrimoni natural i cultural
mes proper. El projecte compta amb el suport
de l’Ajuntament i de la Diputació de Girona mitjançant el programa d’educació ambiental “Del
mar als cims”.

Procés de selecció per al nou SAM/SAT
Després d’observar el funcionament i la gestió
del Servei d’Acollida Matinal i de Tarda (SAM/
SAT) durant el curs 2015-2016, l’equip de govern
va considerar l’opció de cedir-ne la gestió a una
empresa o autònom del municipi, amb la finalitat que el servei tingués totes les garanties pels
usuaris, sobretot pel que fa al compliment de les
ràtios (núm. nens/monitor). Amb l’estudi i les propostes que es van rebre es va determinar, no només que el cost seria el mateix per l’Ajuntament,
sinó que es podia donar un servei molt millor.
Es van demanar un total de quatre propostes i es van puntuar per paràmetres econòmics
(preu matí, preu tarda, preu hora i preu pack
matí+tarda), essent la proposta més ben valorada la de Big Ben Academy. Aquest contracte té
una durada d’un any i cal dir que tot i que els monitors utilitzaran l’anglès per comunicar-se amb
els nens i nenes, aquests s’hi podran adreçar també en català i castellà.
D’altra banda, els infants usuaris tindran el mateix espai i podran fer les mateixes activitats de
sempre: jugar al pati, fer deures, llegir contes, jugar amb totes les joguines i disfresses, etc. També
s’hi faran tallers i activitats dirigides, però només
pels que hi vulguin participar.
Amb aquest canvi, no només s’assegura en tot
moment una correcta gestió, sinó que s’hi afegeixen millores: descomptes per a germans i famílies nombroses, vals gratuïts de tardes, berenars
sorpresa i d’altres que es veuran al llarg del curs.
Esperem que aquest canvi sigui positiu i que els
nens i nenes usuaris n’estiguin contents.

tat un lleuger augment en el nivell de nitrats fent
que se superin els 50 mg/l permesos, en el subministrament a Sant Dalmai. Tot i que no es pot
preveure quan pot durar la situació, l’experiència
prèvia ens diu que es pot allargar 3 o 4 mesos.
Es recomana que, especialment les dones embarassades, els lactants i els adults amb acidesa gàstrica reduïda, s’abstinguin de consumir aigua de
la xarxa per beure i cuinar, especialment en el cas
dels lactants, per la qual cosa, a l’hora de preparar
biberons, cal utilitzar aigua envasada. Encara que
l’aigua tingui elevats continguts de nitrats, es pot
utilitzar per a dutxar-se, rentar la roba i rentar els
estris de cuina, sense risc per a la salut.
Des del consistori estem treballant amb l’ACA i
l’empresa de subministrament per tal de connectar l’abastament d’aigua de Salitja amb el de
Sant Dalmai, i així acabar d’una vegada per totes
amb aquests episodis que es repeteixen de tant
en tant. En aquest sentit tenim el projecte molt
avançat i es preveu executar-lo durant el 2017.
Des de l’ajuntament continuem treballant per
minimitzar les molèsties que això us pugui causar. Per a consultes, podeu posar-vos en contacte
amb Quim Vivas, regidor de Medi Ambient, o amb
l’Ajuntament a través del telèfon 972473026.
> Podeu ampliar la informació sobre aquesta situació al web municipal: www.vilobidonyar.cat

Properes convocatòries:
Dijous, 13 d’octubre
Jornada Tècnica de la Fira de la Llet
Teatre Can Sagrera
Dissabte 15 i diumenge 16 d’octubre
5a Fira de la Llet
www.firadelallet.cat
Dijous, 20 d’octubre - 20h
Taller participatiu POUM (Sant Dalmai)
Pavelló de Sant Dalmai
Dijous, 27 d’octubre - 20h
Taller participatiu POUM (urbanitzacions)
Baixos de Can Roscada

www.facebook.com/vilobidonyar
www.vilobidonyar.cat

