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El pavelló de Vilobí d’Onyar es renta la cara (i alguna cosa més!)

Aquests dies passats s’han portat a terme els actes 
d’inauguració de la remodelació del pavelló amb una 
agenda esportiva de primera! Després de tres mesos 
tancat, per Setmana Santa es va tornar a obrir als 
usuaris el pavelló de Vilobí d’Onyar. S’hi han realit-
zat unes millores importants consistents en:

1- Canvi del paviment de resina per un parquet es-
portiu i: millores a la grada, instal.lació d’una tanca 
perimetral parcial i elements de protecció al dos fron-
tals, també s’ha optat per pintar el paviment lateral i 
s’hi han instal·lat unes noves cistelles de bàsquet, tot 
eliminant els obstacles perillosos que hi havia (total 
146.000€).

2- Impermeabilització de la coberta (18.501€).

3- Instal.lació d’un sistema de detecció anti-incendis 
(12.434€).

4- Construcció d’una nova sortida d’emergència, pen-
dent de la llicència inicial (14.231€).

5- Millores en l’enllumenat (4.667€)

Totes aquestes actuacions, que sumen 195.833 euros, 
han fet que el pavelló de Vilobí tingui unes presta-
cions òptimes per a la pràctica de l’esport i que el mu-
nicipi disposi ara de dos pavellons adequats per a les 
activitats que s’hi duen a terme. 

Entre els equips de vòlei, els de bàsquet, els de fut-
bol sala, les activitats de gimnàs de l’escola i l’esplai 
jove, aquest pavelló el faran servir uns 300 joves a la 
setmana. 

Al cartell dels actes de la inauguració (diumenges 16 
i 23 de setembre) hi figura la participació de la Se-
lecció Catalana de Futbol Sala Sub. 20, el Vilobí FS, 
l’E.F.S. Ripoll-Sant Pau de Segúries, l’E.F.S. Ripoll, 
el Fúcsia Vòlei Sant Dalmai, el Club Volei 4 Rius, 
l’Spar Citylift Unigirona i el CBS Barça, sens dubte 
una agenda esportiva de primer ordre. Un partit del Fúcsia Volei Sant Dalmai

El nou parquet, la reforma més esperada pels usuaris

Moment de l’elecció del model de parquet escollit



Obres a l’escola Josep Madrenys: seguim invertint en el centre educatiu

Enguany, la tornada a l’escola ha estat més il·lusio-
nadora. Aprofitant les vacances d’estiu, s’han dut a 
terme diverses obres de millora i manteniment a la 
planta baixa de l’Escola Josep Madrenys i al pati. 

S’han substituït 16 finestres (de les tres aules i la zona 
d’administració) per tancaments de PVC amb trenca-
ment de pont tèrmic i doble vidre, i s’ha procedit a la 
substitució de totes les lluminàries per lluminàries de 
baix consum (LED). 

També s’han sanejat i pintat totes les parets, en el 
mateix sentit que es va realitzar al segon pis l’estiu 
passat, substituint els panells de suro per planxes de 
melamina.

El conjunt d’aquests treballs han suposat una inversió 
de 51.652,98€ (IVA inclòs).

Finalment, també s’han realitzat treballs al pati, per 
tal de corregir les irregularitats que produïen bassals.

Per tal de mantenir l’aprenentatge d’una tercera llen-
gua des de la llar d’infants, l’equip de govern va re-
collir la sol.licitut de l’AMPA de la Llar d’Infants i 
posteriorment de l’AMPA de l’escola de donar conti-
nuïtat a l’ensenyament de l’anglès, que actualment ja 
s’imparteix a l’escola bressol.

Aquest ensenyament s’interrompia amb el pas a l’es-
cola, en la qual l’ensenyament obligatori de l’anglès 

s’inicia a 1er de primària. Així doncs, després de 2 
cursos, els infants no reprenien l’aprenentatge de 
l’anglès fins al cap de 4 anys.

Ajuntament i Escola hem arribat a un acord per in-
troduir aquest ensenyament entre els 3 i els 6 anys 
(1 sessió setmanal a P3, i 2 a P4 i P5) de reforç en la 
parla i comprensió de la llengua anglesa (speaking), 
sempre d’una manera lúdica i divertida.

Donem continuitat a l’anglès, ara també als alumnes de P3, P4 i P5



Contenidors de fracció vegetal, per la poda i l’hort, aquesta tardor

Dragat i neteja de la Riera Grevolosa per evitar estancaments d’aigua
S’ha realitzat la retirada de sediments de diversos 
punts de la Riera de Grevolosa des de la rotonda de 
Can Terrer/Can Bells fins a l’Empalme per tal d’evi-
tar estancaments d’aigua i així eliminar la proliferació 
d’insectes i males olors.
Aquest tram de la riera té molt poc pendent i la brossa 
acumulada feia que es produïssin diversos estanca-
ments, sobretot on hi ha el sobreeixidor del clavegue-
ram de Can Terrer i també abans i després del pont 
d’accés a Can Bells. També, s’ha dragat el rec que 

prové de la zona de Can Dellonder donat que l’aigua 
quedava sempre estancada sota la Carretera de Santa 
Coloma.
Amb aquesta actuació s’ha aprofitat per retirar molts 
canyissars, tots els que s’han pogut fer amb ma-
quinària. Les petites zones de vegetació que queden 
per netejar es faran manualment a finals d’octubre o 
principis de novembre en què està previst que es po-
drà disposar d’una brigada del SOC.
El cost d’aquesta actuació ha estat de 17.825,72€.

Durant dos mesos, des de l’1 d’octubre fins al 30 de 
novembre, es col·locaran contenidors de fracció ve
getal (coneguts popularment com a “banyeres”) a les 
urbanitzacions de Vilobí d’Onyar, per tal d’absorbir 
la demanda de la temporada de poda i la retirada de 
ve getació dels horts. Així doncs, se’n posaran quatre: 
a Can Terrer, Can Bells, Cal FerrerPagès i a la zona 
aeroport, en la seva ubicació habitual.
Durant aquest període es podrà seguir usant normal
ment el sistema porta a porta amb els cubells que es 
van repartir de 120 i 240 litres.
Recordant també que sempre teniu a la vostra disposi
ció la deixalleria municipal als horaris següents:
Dimarts i divendres tarda de 16:00h a 19:00h
Dimecres i dissabte matí de 9:00h a 13:00h
Aquests contenidors seran exclusius per les restes ve
getals, i es mantindrà especial vigilància pels aboca
ments incívics que s’hi puguin produir.
El cost d’aquesta actuació és d’uns 60€ per conteni-
dor (per recollida i transport a la planta de compos-
tatge), en total uns 3.500€, depenent del nombre de 
recollides que calgui efectuar.



Seguim millorant els camins rurals: 
de Can Viader a la Fraternitat
Els treballs de reasfaltatge del camí rural que va de 
Can Viader a la Fraternitat, al veinat de La Sarreda, 
ja es poden donar per finalitzades. Aquest tram es tro-
bava en molt males condicions, i les operacions de 
reparació puntual que s’anaven fent ja no feien efecte 
pel mal estat general de la via. Així doncs, s’ha optat 
per un reasfaltat general. 

El camí té una longitud de 1.350 metres, 100 metres 
dels quals, corresponents al pont, eren sense asfaltar 
pels efectes de l’ampliació de l’Eix Transversal (que 
va ocasionar el desplaçament d’aquesta part del vial i 
Cedinsa, la concessionària, va deixar de terra). 

Han quedat 250 metres pendents de reasfaltar, ja que 
aquesta actuació es cenyia a la “Línia extraordinària 
de subvencions per a actuacions en inversions en ca-
mins rurals públics locals per al període 2018-2020”, 
promoguda per la Generalitat de Catalunya, i el cost 
màxim de l’actuació no podia superar els 50.000€. 
D’aquest import, 48.825€ han estat subvencionats per 
la Generalitat. Per tant, l’Ajuntament s’ha fet càrrec 
del 3%  del cost de l’obra.

Canvi del sistema de climatització 
del Teatre de Can Sagrera
Aquest estiu s’ha canviat la maquinària de condicio-
nament tèrmic del teatre, ja que la que hi havia feia 
temps de donava problemes i era un sistema amb un 
consum molt elevat i havia quedat obsolet.

Per tal de canviar el sistema, es va haver de modifi-
car i ampliar l’estructura que suportava la maquinària 
així com els tubs d’entrada i sortida a la sala. Va cal-
dre una grua de grans dimensions per tal de retirar 
la vella màquina i substituir-la per la nova. S’ha op-
tat per la instal·lació d’una bomba de calor aire-aire, 
d’una potència frigorífica de 72,6 kW i calorífica de 
61,69 kW que, degut al seu elevat rendiment energè-
tic, permetrà un estalvi d’energia del 45%.

El cost total d’aquesta actuació és de 47.998,28€ 
(IVA inclòs), dels quals 25.000€ són subvencionats 
per la Diputació de Girona.

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

Dispensari mèdic (CAP) – 972 473 743

Serveis Socials – 972 473 026

Farmàcia Puigvert – 972 473 008

Despatx parroquial – 972 473 042

Llar jubilats Santa Margarida – 972 474 046

Servei d’orientació laboral i dinamització

empresarial – 972 474 636

NORA Servei recollida residus – 872 012 078
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www.facebook.com/vilobidonyar
www.instagram.com/ajvilobidonyar

www.vilobidonyar.cat

El Facebook i l’Instagram
municipals, la millor                                   
manera d’estar informat!


