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Del gas propà al gas natural
Per millorar el servei dels usuaris ja fa temps que l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar es va posar en con-
tacte amb Gas Natural. El gas natural és una energia més neta, barata i amb un menor manteniment 
dels aparells que el gas propà. Fruit de les negociacions, recentment Gas Natural ha acordat comprar 
la xarxa i els punts de subiminstre de gas propà de l’anterior distribuïdora. 

Ja s’està treballant en el projecte, que s’acabarà properament. El gas vindrà canalitzat des de Santa 
Coloma Residencial passant per Can Viader. A través de La Sarreda arribarà a Vilobí i a Cal Ferrer-Pa-
gès, i a través del pas de Can Damià arribarà a Can Terrer. En una primera fase s’abastiran els nuclis 
de Vilobí, Can Terrer i Cal Ferrer Pagès. Es preveu una segona fase, més endavant, per arribar a Salitja 
i Sant Dalmai.

Aquesta infraestructura és d’interès general, però no està prevista en el planejament vigent actual. És 
per això que cal realitzar un pas previ de modificació per incloure-hi aquesta millora. 

La modificació requereix  l’aprovació de l’Ajuntament i també del Departament de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat de Catalunya, prèvia a l’autorització de les obres.

Una vegada estigui executada l’obra es procedirà, per sectors, a fer el canvi d’un gas a l’altre. Això 
implica canviar l’injector (xiclé) i possiblement alguna vàlvula de totes les calderes. Aquestes modifi-
cacions les realitzarà la pròpia empresa, sense cost per l’usuari.

En una primera aproximació, es calcula que el gas natural podria entrar en servei a finals del 2019, 
un cop resolts determinats temes, alguns dels quals no depenen directament de l’Ajuntament. En 
qualsevol cas, s’anirà informant als veïns de qualsevol avanç.

Imatge de la base de gas propà de Can Terrer que es desmuntarà conjuntament amb la base del nucli de Vilobí

Inici de la recollida porta a porta 
El proper dia 29 de maig comença la recollida Porta a Porta (d’ara endavant PaP) de tots els residus 
menys del vidre. Aquest sistema és obligatori per a tothom. La recollida es farà sempre a partir de 
les 10 de la nit, per tant caldrà treure les escombraries al vespre del mateix dia 29. En el servei PaP 
setmanalment hi haurà 3 dies de recollida de l’orgànica, 2 dies d’envasos, 1 dia de paper i 1 dia de 
rebuig.

Per a més informació aquest mes s’enviarà un BIM especial del PaP. També hi ha programades dife-
rents activitats com els punts informatius; la xerrada de presentació del 10 de maig a les 20 h a Can 
Sagrera; o la festa de comiat dels contenidors amb música i inflables del 26 de maig al pati de l’escola. 



Es restitueix la cantera de Can Bells
L’any 2005 es va crear una cantera a Can Bells, de la que se’n va extreure material (sauló) per fer les 
vies de comunicació properes. Finalment la cantera va quedar en desús.
L’extracció no era legalitzada, tampoc ho era el material extret. Per això quedava fora de la Llei de 
Mines i de la normativa ambiental complementària, tampoc hi havia un programa ni una fiança per 
garantir-ne la restauració. 
El fossat que va quedar ha estat utilitzat freqüentment com a lloc d’abocaments il·legals de runes i 
d’escombraries en general, a més de ser un lloc perillós, donat que en el punt més profund hi ha un 
desnivell de 17m.
Per solucionar aquest greuge pel nostre territori, s’ha arribat a un acord amb una empresa que proce-
dirà a omplir i restituir els terrenys de l’antiga cantera que ocupen una superfície de 1,5Ha, amb un 
total de 100.000m3 de terra, dels quals uns 7.000m3 seran de finalització amb terra vegetal (la capa 
més superficial). Aproximadament uns 3.000m2 seran replantats amb arbres i la resta es destinarà a 
conreu. 
Gran part de les terres que ompliran el forat procediran de l’excavació de les plantes soterrànies de 
la nova Clínica Girona, que s’ha de construir a la zona de Girona 2. El període màxim de duració dels 
treballs és de 4 anys, que és el que permet la llei, però la intenció és poder tenir el terreny restituït 
en uns 2 anys.
Es procedirà a realitzar una mota d’uns 3 metres d’alçada en la zona més propera als habitatges, per 
tal de reduir tant l’impacte visual com l’acústic mentre durin els treballs
Qui vulgui conèixer més detalls del projecte ho podrà fer a la xerrada informativa que tindrà lloc el 
proper dimarts 15 de maig a les 20h a Can Roscada.

S’amplia el pavelló de Sant Dalmai amb un magatzem de 32 m2
La gran quantitat d’activitats que es fan al poliva-
lent de Sant Dalmai fa que l’espai de magatzem 
hagi quedat petit. Per donar cabuda a totes les 
entitats es va plantejar una ampliació, que serà 
un espai de magatzem de 32m2.
Alhora, i donat que aquest equipament té una en-
trada poc definida, s’aprofitarà aquesta ampliació 
per tal de realitzar un accés tipus cancell que tin-
drà 15m2. Aquest cancell (doble porta) farà tam-
bé la funció de tall tèrmic entre l’interior i l’exte-
rior i tindrà una petita zona d’espera i un espai 
per poder posar màquines expenedores.
Les obres es van iniciar el passat 19 d’abril i es 
van adjudicar per 57.510,55 € (iva inclòs). La du-
rada prevista dels treballs és de 10 setmanes.



Trampes per la vespa asiàtica
La presència de la vespa velutina -coneguda popularment com a vespa asiàtica- al nostre municipi 
ja és un fet. L’any passat es van inhabilitar quatre nius secundaris de vespa asiàtica, tots ells prop de 
l’Onyar. Està previst que aquest any sigui l’any en què aquest insecte sigui ja una plaga a la nostra 
zona.
Durant dels mesos de març i abril és quan les reines surten dels seus amagatalls d’hivern i creen el 
niu primari (vegeu foto 1). Els nius primaris són petits (4-6cm) i els construeix la reina tota sola. En 
aquest moment la reina és vulnerable, ja que ha de recollir la cel·lulosa per acabar el niu i l’aliment 
per ella i per les larves. Per construir-los necessiten aigua. Aquests nius es poden trobar als arbres, 
però també als edificis, teulats, finestres, balcons, dins de magatzems, cases, etc. Al cap d’uns 30 dies 
les cries ja són obreres i ja poden treballar per la reina. 
Passat el mes de maig, ja no és efectiu tenir els paranys de captura perquè les reines ja no surten del 
niu secundari, només es capturen obreres.
Amb l’objectiu d’atrapar el màxim de reines possibles en aquesta primera fase del seu procés biològic 
s’han col·locat 30 trampes (com la de la foto 2) a prop dels cursos fluvials de les zones habitades 
(Onyar, Grevolosa i Les Fonts). Les trampes hi seran entre quatre i sis setmanes i tindran una revisió 
setmanal. El cost de les trampes (que són reutilitzables d’un any per l’altre) i de la feina de posar-les 
i revisar-les setmanalment és de 1.089€ (IVA inclòs).
Si detecteu un niu primari a prop de casa vostra, no el toqueu!. Doneu avís a l’Ajuntament perquè se 
n’ocupi.

Si passegeu per les vies verdes i itineraris peatonals del municipi veureu la nova senyalització adreça-
da als propietaris de gossos, recordant l’obligació de recollir les deposicions i també de portar l’ani-
mal lligat tal i com estipula l’ordenança de tinença d’animals de companyia aprovada fa uns mesos.
La importància de recollir les deposicions és clara: la brigada no recull les caques dels animals, és 
responsabilitat de cadascú, i tenir un animal domèstic comporta aquestes obligacions. 
Els gossos han d’anar lligats, obligatòriament per les zones urbanes, vies verdes i camins senyalitzats. 
Això és així per la seguretat dels vianants, especialment els nens, però també per la seguretat del 
vostre animal (si tots van lligats, s’eviten incidents).
Aquesta senyalització és merament informativa, però alhora dóna tota l’autoritat a la Guàrdia Muni-
cipal per prendre mesures coercitives en concordança amb la ordenança municipal, si s’escau.

Nova senyalització pels propietaris dels animals de companyia



Properes convocatòries
Dimarts, 15 de maig - 20 h 
Xerrada informativa sobre la restitució de la Can-
tera de Can Bells
Can Roscada

www.facebook.com/vilobidonyar
www.instagram.com/ajvilobidonyar

www.vilobidonyar.cat

Telèfons d’interès
Guàrdia Municipal – 972 473 704

Ajuntament  – 972 473 026

Biblioteca Can Roscada – 972 473 673

Espai Jove – 972 473 540

SAM-SAT – 648 005 459

Llar d’infants El Patufet – 972 473 125

Escola Josep Madrenys – 972 473 286

Dispensari mèdic (CAP) – 972 473 743

Serveis Socials – 972 473 026

Farmàcia Puigvert – 972 473 008

Aeroport Girona-Costa Brava – 972 186 600

Despatx parroquial – 972 473 042

Llar jubilats Santa Margarida – 972 474 046

Servei d’orientació laboral i dinamització

empresarial – 972 474 636

Divendres, 4 de maig - 14:30 h a 17:30 h 
Punt informatiu 
Passatge Pompeu Fabra de Vilobí 

Dissabte, 5 de maig - 10 h a 13 h 
Punt informatiu
Plaça de l’Església de Salitja 

Dijous, 10 de maig - 20 h 
Xerrada de presentació del funcionament del sis-
tema Porta a Porta i resolució de dubtes
Teatre de Can Sagrera

Dissabte, 12 de maig - 10 h a 13 h 
Punt informatiu
Plaça de la Crosa de Sant Dalmai

Dilluns, 14 de maig - 16:30 h a 19 h 
Punt informatiu amb inflable per reciclar saltant
Pati de l’escola de Vilobí
10 h - Xerrada per a gent gran
Can Roscada

Dimarts, 15 de maig - 9:15 h 
Visita de la planta de compostatge de Santa Colo-
ma
Sortida amb bus gratuït a l’aparcament del Carrer de 
Santa Margarida i tornada a les 12:30 h

Dissabte, 16 de maig - 10 h 
Taller de compostatge
Can Roscada

Dimarts, 22 de maig - 20 h 
Xerrada per a nouvinguts
Can Roscada

Dimecres, 30 de maig - 20 h 
Xerrada per a usuaris habituals dels equipaments 
públics
Can Roscada

Dissabte, 26 de maig - 17:30 h a 20 h 
Festa de comiat dels contenidors i inici nou servei
Pati de l’escola

Properes convocatòries sobre la campanya Porta a Porta

Per a més informació sobre el    
Porta a Porta                                                     
Telèfon: 607 215 812
Correu electrònic i web: 
laselvarecicla@noraselva.cat
www.noraselva.cat
I també el telèfon d’atenció ciutadana habitual de l’em-

presa NORA: 872 012 018


