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Fa anys que circula la idea d’unir les tres cavalcades 
reials en una de sola, i amb un únic objectiu: sumar 
esforços i recursos en una sola direcció perquè la fes-
ta sigui més gran i més lluïda pels que més ho espe-
ren, la mainada.

L’organització de tres cavalcades, més enllà de la 
complicació de la feina, fa que molts aspectes siguin 
molt millorables i, alhora, impossibles de canviar: els 
reis a Salitja hi arriben massa aviat, a Vilobí hi arri-
ben massa tard i pleguen tardíssim, mentre que a Sant 
Dalmai no es poden entretenir gaire, els llums i so, els 
patges, els percussionistes... s’han de repartir i queda 
deslluït, les cues es repeteixen arreu... i altres aspec-
tes dels personatges que els infants detecten... 

Després de dues reunions amb convocatòria general, 
i algunes altres en “petit comitè”, en les que hi van 
participar les persones que actualment hi col·laboren,  
es va debatre els pros i contres del sistema actual, 
amb un gran consens. Per tant, l’equip de govern ha 
decidit canviar la manera com el municipi rep a Ses 
Majestats els Tres Reis de l’Orient. Tot i que som 

conscients que només hi haurà festa en un sol poble i 
aquest és el “contra” més important, amb aquest can-
vi, que començarà aquest gener del 2020, es pretén 
que la rebuda sigui més gran i més vistosa, amb la 
implicació de totes les associacions del municipi i de 
tothom qui en vulgui formar part. D’aquesta manera 
unirem els tres pobles i els veïnats amb un sol propò-
sit, fer que aquesta festa sigui màgica i única.

Així doncs, els Reis tindran un sol campament reial i 
una sola cavalcada, que rotativament canviarà el seu 
emplaçament entre els tres pobles. A més, hi haurà al-
tres novetats, com que els Reis Mags contestaran les 
cartes que rebin de Vilobí, Salitja i Sant Dalmai (es-
crites en un model que es facilitarà, on s’haurà d’ano-
tar l’adreça i autoritzar-ho, per protecció de dades). 

El dia 5 de gener de 2020 doncs, totes les nenes i 
els nens del municipi esteu convidats a rebre Ses 
Majestats a Salitja, on es farà el campament i la 
cavalcada del municipi, i segur que els Tres Reis 
de l’Orient estaran molt contents que tothom hi sigui 
amb el seu fanalet.

Ses Majestats tindran una gran acollida
S’uniran, rotativament, els recursos dels tres pobles en un de sol 



Manteniment dels recs de Les Fonts i Banyacans

S’ha realitzat el desbrossament i neteja del Rec de les 
Fonts des de l’Ermita de Les Fonts fins a Ca l’Isern. 
En aquesta llera, que es trobava molt bruta i plena de 
canyers, s’hi va actuar al març del 2017 i també el 
febrer d’aquest mateix any. Per tant, ara s’ha fet un 
nou repàs i manteniment per tal que segueixi tenint 
les millors condicions.

Alhora s’ha actuat també, de la mateixa manera, en 
el Rec de Banyacans des del pavelló de Sant Dalmai 
fins a Can Valls, aquest per primera vegada, amb mol-

ta vegetació que impedia la correcta circulació de les 
escorrenties.

Els treballs s’han executat a través de l’empresa Brot, 
SLU. Aquesta és una empresa social d’inserció labo-
ral, integrada en la Fundació OSCOBE, que promou 
persones, en principi joves, en risc d’exclusió social, 
mitjançant l’acolliment residencial, la formació pràc-
tica i la inserció laboral amb el lema Aprendre a treba-
llar treballant. El cost del treballs ha sigut de 5.493,40 
€ (IVA inclòs).

Amb aquesta neteja conservem la capacitat hidràulica dels nostres recs

Inauguració d’un nou espai polivalent a El Sindicat

S’ha construït un nou local polivalent en la part por-
xada del Sindicat. Aquest espai estava ocupat per mal-
endreços, vehicles municipals, etc. Aquest nou espai 
consta d’una sala polivalent de 38 m2, un magatzem 
de 7 m2 i un bany adaptat de 5m2. La nova sala poliva-
lent consta de cuina per tal de poder-hi realitzar tallers 
gastronòmics. Fa dos anys es va reformar la cuina de 
l’escola amb la substitució de diversos elements, al-
guns d’ells en bon estat, que s’han pogut aprofitar i 
adaptar per a equipar la nova cuina.

Amb aquest projecte s’ha donat accessibilitat a tot 
l’edifici, ja que el bany que hi ha dins de l’Espai Jove 
no compleix amb les normatives actuals, així com 
l’accés principal tampoc disposava de les condicions 
d’accessibilitat requerides actualment. Així doncs, 
l’accés principal a l’equipament es realitzarà per la 
porta del pati (es va posar recentment una porta pea-
tonal per accedir-hi) i el propi pati actuarà de “rebe-

dor” dels diversos espais i activitats: Onyar Solidari, 
el buc d’assaig, l’Espai Jove i el nou espai polivalent/
cuina, i totes elles tindran accés al bany adaptat.

Aquest divendres 22 de novembre s’ha inaugurat 
aquest espai i seguidament s’ha realitzat un taller de 
cuina de sobrances amb Les Cuineres de Sils. L’acte 
d’inauguració és obert a tothom, però pel taller cal 
inscripció prèvia a l’Ajuntament (places limitades).

Les obres es van iniciar amb paletes contractats del 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) mitjançant 
subvenció i, a part dels industrials que ha calgut, hi ha 
participat la brigada municipal tant en paleteria com 
en lampisteria. El cost total del treballs i subministres 
ha sigut de 35.890 € (IVA inclòs). 

Us convidem a gaudir d’aquest nou espai, que s’in-
clourà a la llista d’equipaments municipals a disposi-
ció de la ciutadania.

Seguim implementant i millorant els equipaments municipals

Rec BanyacansRec de Les Fonts



Un ‘escape experience’ molt saludable

L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Gi-
rona va triar el nostre municipi per a fer el passat dis-
sabte un escape experience. L’Ajuntament de Vilobí 
d’Onyar ha estat treballant des del passat mes de ju-
liol per aconseguir ser un dels pobles on es feia aques-
ta activitat, oberta a tots els ciutadans, i que té com a 
principal objectiu fomentar la corresponsabilitat de la 
ciutadania en la salut individual i col·lectiva.  

La Dipsalut Escape Experience és una activitat amb 
la mecànica d’un escape room que converteix un mu-
nicipi sencer en l’escenari del joc. Els participants 
(públic familiar) han de resoldre diverses proves per 
treure l’entrellat a la intriga que se’ls planteja. Així, 
els interessats van investigar pel desfibrilador, pel tea-
tre de Can Sagrera, per l’Espai Jove,...  

Tot jugant, es donen a conèixer alguns conceptes bà-
sics relacionats amb la salut pública, s’explica les ac-
cions que les administracions duen a terme en aquest 
àmbit i es fomenta la implicació dels veïns i veïnes 
en la millora de la salut i benestar tant a nivell indivi-
dual com, sobretot, comunitàriament. A més, els par-
ticipants hi treballen destreses psicosocials bàsiques 

com la capacitat de col·laborar i treballar en equip, la 
comunicació interpersonal, la presa de decisions, la 
resolució de problemes, el sentit crític, l’autocontrol, 
l’advocacia i la defensa d’interessos col·lectius o la 
gestió de l’estrès, entre altres. Segons l’Organització 
Mundial de la Salut, aquestes habilitats són un factor 
clau en la capacitat de les persones per gestionar la 
seva vida, la seva salut i de relacionar-se amb l’entorn 
i influir-hi. 

La Dipsalut Escape Experience parteix d’una idea 
original de l’empresa gironina Customazed, que tam-
bé s’ha encarregat de crear les proves, en col·labora-
ció amb l’equip tècnic de Dipsalut, i que desenvolu-
pa l’activitat en alguns municipis d’aproximadament 
3.000 habitants que han sol·licitat participar-hi, com 
és el cas de Vilobí d’Onyar. 

Aquesta activitat es duu a terme en col·laboració amb 
els ajuntaments de la demarcació de Girona, com a  
eina de complement als diferents programes que ja 
s’estan implementant en els àmbits de la salut am-
biental, l’acció social i la promoció de la salut de les 
persones.   

L’objectiu és fomentar la corresponsabilitat de la ciutadania en la salut 



Aquest passat mes d´octubre s´ha dut a terme la re-
novació del conveni de col·laboració amb el Consell 
Comarcal de la Selva per la prestació de serveis de 
dinamització empresarial.

El servei consisteix en l’atenció directa als empre-
nedors, amb l’assessorament individualitzat per a la 
creació d’empreses, des de les oficines de l’Ajunta-
ment, per part d’una tècnica especialitzada en creació 
d’empreses, a raó de vuit hores mensuals (dos ma-
tins al mes). Així mateix, també té l’objectiu de donar 
suport a les empreses ja existents al municipi, amb 
visites en el mateix lloc de treball i amb l’enviament 
periòdic d’informació empresarial (normatives, aju-
des, subvencions, finançament, etc.) conjuntament 
amb l’atenció telefònica de les consultes realitzades 
per part d’un equip de tècnics especialitzats en gestió 
empresarial.

El preu del servei és de 3.500 euros anuals, que assu-
meix en la seva totalitat l’Ajuntament, amb una dura-
da de quatre anys prorrogables.

En el que portem d’any, el servei ha assessorat 28 
empreses en tasques de seguiment i suport a la con-
solidació, ha efectuat set sessions individualitzades 
d’informació i orientació a emprenedors del municipi 
i s’ha ajudat en els tràmits de creació de dues em-
preses. També s’han realitzat diferents formacions, 
sobretot encarades al  networking, amb l’objectiu de 
posar en relació a diferents empreses del municipi per 
aprofitar els recursos i oportunitats d’aquesta xarxa 
d’empreses locals.

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

G

Properes convocatòries
Divendres, 22 de novembre a les 19.00h

Inauguració Espai Cuina
Espai Jove El SIndicat

Dijous, 28 de novembre a les 20.00h

Ple Municipal
Sala d’actes de Can Roscada

Servei d’emprenedoria i dinamització empresarial
Nova acció de l’Àrea de promoció econòmica, turisme i comerç local

Punts d’atenció pels interessats
• Vilobí d’Onyar 
El Sindicat 

 972 473 026

• Santa Coloma de Farners 
El Centre Eix de Negoci 

 972 807 100


