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Introducció
En un inici el Programa de Participació Ciutadana del POUM de Vilobí d’Onyar preveia
celebrar tres tallers participatius amb temàtiques restringides per tal de facilitar una
participació oberta i plural, amb l’objectiu de crear els espais adients perquè la ciutadania
del municipi pogués participar en la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Vilobí d’Onyar.
No obstant això, el municipi de Vilobí d’Onyar té la particularitat de ser la unió de diversos
nuclis urbans, als quals cal afegir-hi urbanitzacions i sectors edificats en sòl no urbanitzable, on
la ciutadania té necessitats i perspectives diferents. Per tal de ser sensibles amb aquesta
singularitat, des del CAUM es va creure necessari replantejar els tallers participatius i
incrementar-ne el nombre, optant per plantejar quatre tallers iguals, un per cada nucli urbà i
un d’específic per al conjunt d’urbanitzacions i sectors edificats en sòl no urbanitzable.
Així doncs, a cada taller es parlaria de les mateixes temàtiques, ja fos tractades des d’una
vessant general per a l’àmbit municipal de Vilobí d’Onyar o bé de manera més concreta per
a cadascun dels nuclis específics (Salitja, St. Dalmai, Vilobí i urbanitzacions/sectors edificats en
SNU), sempre amb l’objectiu d’obtenir una fotografia més detallada i en què quedés millor
reflectida la visió que té la ciutadania del seu municipi en funció del sector on viu.
Atenent doncs a aquesta organització, s’han celebrat fins a quatre tallers repartits i organitzats
de la següent manera:
1er taller
Nucli:
Data:
Lloc:

SALITJA
6 d’octubre de 2016
La Rectoria

2on taller
Nucli:
Data:
Lloc:

SANT DALMAI
20 d’octubre de 2016
Polivalent de Sant Dalmai

3er taller
Nucli:
Data:
Lloc:

URBANITZACIONS DE CAN TERRER i CAL FERRER
PAGÈS i SECTORS DE CAN BELLS i L’AEROPORT
27 d’octubre de 2016
Can Roscada

4art taller
Nucli:
Data:
Lloc:

VILOBÍ
3 de novembre de 2016
Can Roscada

En qualsevol cas i més enllà de l’organització definitivament escollida, l’objectiu dels tallers ha
estat facilitar el debat per grups per esbrinar quines han de ser les directrius generals del
POUM i per ajudar a concretar elements clau pel planejament urbanístic municipal de Vilobí
d’Onyar.
Per tant, els tallers han tingut la pretensió de convertir-se en un espai de debat en el que la
ciutadania assistent ha pogut reflexionar sobre què i com haurà de ser el municipi en termes
de creixement global i específic per al seu nucli de població per als propers 20-25 anys.
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En concret i per tal de poder establir uns límits que facilitessin l’obtenció de resultats útils per el
posterior desenvolupament urbanístic del nou Pla, s’ha organitzat els tallers en base a quatre
grans blocs que han permès estructurar cadascuna de les jornades en quatre parts
clarament diferenciades:
1a. Part. Model de poble.
2a. Part. Necessitats i estratègies de creixement.
3a. Part. Protecció del medi i usos en sòl no urbanitzable.
4a. Part. Necessitats d’equipaments i espais lliures.
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Desenvolupament dels tallers i recull de dades
Presentació del taller.
Cada taller s’ha iniciat amb una salutació del regidor d’urbanisme que ha precedit la
introducció realitzada per un dels membres de l’equip redactor del POUM en què s’ha
explicat quin seria el funcionament del taller.
Organització de grups.
La participació total ha estat de 97 persones (35 dones i 62 homes) repartides en el conjunt
dels quatre tallers programats, que s’ha procurat de situar en diversos grups el més
heterogenis possibles. En funció de l’assistència el nombre de grups ha oscil·lat entre un
mínim de 2 i un màxim de 6.
1er taller
Nucli:
Participació:
Grups:

SALITJA
12 persones (6 dones i 12 homes)
2

2on taller
Nucli:
Participació:
Grups:

SANT DALMAI
25 persones (10 dones i 15 homes)
4

3er taller
Nucli:
Participació:
Grups:
4art taller
Nucli:
Participació:
Grups:

URBANITZACIONS DE CAN TERRER i CAL FERRER
PAGÈS i SECTORS DE CAN BELLS i L’AEROPORT
38 persones (13 dones i 25 homes)
6 (1 Can Terrer, 1 Cal Ferrer Pagès, 3 de Can
Bells i 1 de l’Aeroport)
VILOBÍ
16 persones (6 dones i 10 homes)
2

Desenvolupament del taller.
Un cop fetes les salutacions, explicat el funcionament de la jornada i organitzats els grups de
treball, s’ha procedit a l’explicació individualitzada de cadascun dels exercicis preparats per
l’equip redactor per tal de convidar els assistents a debatre i reflexionar col·lectivament sobre
cadascuna de les temàtiques representades en cada bloc de treball.
1a. Part. MODEL DE POBLE.
A partir de la pregunta formulada, els grups havien de reflexionar i definir amb adjectius
i/o expressions com era per ells el present del municipi de Vilobí d’Onyar i del nucli de
població respectiu com a pas previ a definir i adjectivar quina hauria de ser la imatge de
municipi i nucli concret a 20 – 25 anys vista.
L’objectiu d’aquest exercici ha estat la reflexió sobre el model de municipi en present i en
futur de tal manera que les semblances i diferències entre ambdós escenaris donin pistes
a l’equip redactor de quins valors cal mantenir, quins cal evitar i, a partir d’aquí, quin ha
de ser el model de municipi que el futur POUM ha de perseguir.
4
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2a. Part. NECESSITATS i ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT.
Previ al desenvolupament d’aquest exercici, l’equip redactor del POUM exposava als
participants una sèrie de dades generals del municipi com ara indicadors de classificació
del sòl, percentatges d’usos del sòl urbà i urbanitzable, percentatge d’espais lliures,
densitat de població, percentatge de població activa, nombre de llocs de treball, IRPF,
tipologies d’habitatges, etc. amb la finalitat d’establir un pòsit per a la posterior discussió.
Totes aquestes dades s’han acompanyat d’una comparativa amb altres municipis de la
comarca de la Selva i de Catalunya en general, amb l’objectiu de donar eines als
participants del taller per a poder formar part del debat necessari sobre les necessitats i
estratègies de creixement que el futur POUM haurà de preveure per al municipi a 20-25
anys vista.
Per desenvolupar aquest exercici s’entregava a cada grup l’enunciat corresponent
acompanyat de dos plànols: un de genèric de tot el terme municipal i un altre més
concret del nucli, urbanització i/o sector corresponent. En ambdós s’hi assenyalava el límit
del sòl urbà actual i aquells àmbits de sòl urbanitzable que, havent estat inclosos en les
Normes Subsidiàries aprovades l’any 1987, encara es troben pendents de desenvolupar.
Aquest exercici, que ha pretès ser més dinàmic i més gràfic, tenia com a objectiu final
que les reflexions fetes en el sí de cada grup es traslladessin sobre els plànols entregats,
descrivint, tipificant i ubicant aquells futurs creixements o decreixements que al seu parer
caldria incorporar en el nou POUM, ja fos a partir de la modificació dels sectors vigents i
pendents o bé mitjançant la delimitació de nous àmbits per a usos residencials,
industrials, de serveis, etc.
3a. Part. PROTECCIÓ DEL MEDI I USOS EN SÒL NO URBANITZABLE.
Si bé resulta fàcil d’entendre que les majors tensions s’acaben concentrant a l’entorn dels
sectors de sòl urbà i/o urbanitzable, no és possible pretendre un bon Pla si no es té en
compte tot allò que afecta al sòl no urbanitzable del municipi que, a més a més,
acabarà representant més del 90 o 95% de la superfície del terme municipal.
És doncs partint d’aquesta reflexió que en aquest bloc es convidava als participants a
debatre en relació a aquells elements primordials del sòl no urbanitzable del municipi que
caldria protegir sí o sí atenent al seu valor paisatgístic, històric, natural, social, etc.
(assenyalant-los sobre un plànol del municipi).
Finalment, en una segona part de l’exercici es perseguia una reflexió sobre quins dels usos
admesos en sòl no urbanitzable per la legislació vigent calia potenciar o bé, en el cas
contrari, restringir. La particularització d’aquests usos i/o elements de sòl no urbanitzable ha
de suposar una important ajuda per a l’equip redactor alhora de detectar quines són les
tensions reals a què s’enfronta l’espai no construït del terme, facilitant l’establiment
d’estratègies que permetin millorar allò volgut i dificultar allò refusable.
4a. Part. NECESSITATS D’EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES.
Com a introducció d’aquest bloc s’han ofert en cada taller unes dades generals de Vilobí
d’Onyar, extretes del Mapa Urbanístic de Catalunya, relacionades amb la superfície per
habitant (m2/habitant) de què es disposa actualment, sigui per equipaments o bé per a
espais lliures, sempre en relació al terme municipal, a la comarca de la Selva i al conjunt
de Catalunya, entenent que la previsió de nous equipaments i/o nous parcs públics és
una facultat bàsica del nou planejament que no es pot defugir sota cap concepte.
Així doncs, aquest exercici s’ha basat en demanar a cada grup de cada taller quines
podrien ser les necessitats per equipaments i espais lliures en el terme de Vilobí durant
l’horitzó temporal fixat en el propi POUM.
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Això s’ha traduït en un llistat de fins a 5 ítems (equipaments i/o espais lliures) que calia
ordenar en funció de la seva prioritat i ubicar en funció de les necessitats del conjunt del
terme i de la parcialitat de cada nucli de població.
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1a Part. MODEL DE POBLE
Exercici.
Quins adjectius i/o expressions creieu que defineixen el present i el futur del municipi de
Vilobí d’Onyar?
PRESENT

TERME MUNICIPAL

Grups

Adjectius/Expressions

FUTUR
Grups

Adjectius/Expressions

4

agrícola

4

agrícola

2

tranquil

2

tranquil

4

ben comunicat

1

nuclis ben comunicats pels vianants

1

no turístic

3

dinamitzar el turisme (potenciar allotjaments)

1

1/2 agrícola i 1/2 industrial

1

1/2 agrícola i 1/2 industrial

1

petita indústria

1

baix creixement industrial

1

presència de moltes infraestructures

3

respectuós amb el medi ambient, ecològic

1

disgregat

1

disgregat

1

petit

1

mitjà

1

poc industrial

1

creixement moderat residencial

2

compensat

1

compensat

1

endreçat

2

xarxa de telecomunicacions deficient

4

millorar serveis de telefonia, fibra òptica

1

segur

1

segur

1

gent respectable (arrelada al municipi)

1

que mantingui la població arrelada (que no marxi)

1

municipi amb "mafia"

1

menys percentatge de "màfia"

1

manca dinamisme

1

informació municipal més eficient

1

molt influenciat per Girona

1

millorar transport públic

1

servei de correus deficient

1

municipi més atent a necessitats bàsiques

1

desastre

1

més democràtic i progressista

Adjectius que defineixen urbanísticament el municipi
Altres adjectius que defineixen el municipi però que tenen poc a veure amb el
planejament urbanístic

Conclusions.
En tots els tallers es va sol·licitar als participants que reflexionessin sobre els adjectius o
expressions que defineixen el present i el futur del conjunt del terme municipal,
independentment del nucli / urbanització / sector on visquessin. D’aquí sorgeix la gran
diversitat d’opinions ( els 14 grups composats per un total de 97 persones van realitzar aquesta
part de l’exercici que afecta a una visió global de tot el terme municipal ).
D’acord amb les respostes dels grups i tot i la diversitat mostrada, els adjectius predominants
que defineixen el present de Vilobí d’Onyar són: municipi ben comunicat (presència de
moltes infraestructures), agrícola, tranquil i amb una proporció equilibrada entre els sectors
primari i secundari.
Traslladats al futur hipotètic proposat (2040), l’opinió majoritària dels grups continua apostant
per un municipi amb un fort component agrícola i en què es manté l’equilibri entre sectors tot
i que s’hi vol incorporar també el sector terciari centrat en un tipus de turisme directament
relacionat amb l’interès pel paisatge, la preservació del medi ambient, etc., essent
7
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destacable també que el conjunt de bones comunicacions i infraestructures supramunicipals
ha de deixar pas a unes bones comunicacions entre els diferents nuclis urbans, no només a
nivell del transport de persones sinó també pel que fa a millors telecomunicacions i
infraestructures de tota mena.
La simple comparació entre els principals adjectius de present i les més rellevants expressions
de futur ja ens ajuden a discriminar quins aspectes cal mantenir i quins cal potenciar.
Destacar finalment que tal i com sempre acostuma a succeir també s’acaba recollint un
conjunt d’adjectius i/o expressions que poc tenen a veure amb el desenvolupament
urbanístic que pot regular un POUM i que cal entendre com a peticions de serveis o
mancances que realitza la ciutadana i que, en qualsevol cas, caldrà atendre per altres vies
(mancances en el servei de correus, en seguretat ciutadana, en informació municipal, etc).
Quins adjectius i/o expressions creieu que defineixen el present i el futur dels diferents nuclis
de població del municipi?

NUCLIS URBANS
NUCLI DE VILOBÍ ...
PRESENT

VILOBÍ

Grups

Adjectius/ Expressions

FUTUR
Grups

Adjectius/ Expressions

1

tranquil

1

dinàmic

1

poc accessible (voreres)

1

molt accessible

1

wifi deficient

1

millorar serveis (telf., electr., sanej., fibra òptica)

1

disposa de tots els serveis

1

que continuï disposant de tots els serveis

1

residencial

1

millorar transport públic

1

residencial baixa densitat

1

evitar especulació del sòl

Conclusions.
Aquesta part de l’exercici 1, la van contestar 2 grups composats per un total de 16 persones i,
d’acord amb les seves respostes, Vilobí és actualment un nucli tranquil i eminentment
residencial, amb tots els serveis (Ajuntament, botigues, bancs, ...) però amb wifi deficient i
amb carrers poc accessibles per a la mobilitat reduïda.
Traslladats al futur molts dels adjectius poden ser entesos com a peticions de millores de
serveis, essent el més destacable a nivell urbanístic la voluntat de modificar poc allò que és
ara aprofundint tan sols en la recerca d’un major dinamisme i un menor estancament de la
població, sense defugir en cap moment les baixes densitats d’edificació atès el caràcter i
aspecte del poble actual.

NUCLI DE SANT DALMAI ...
PRESENT

SANT DALMAI

Grups

Adjectius/ Expressions

FUTUR
Grups

Adjectius/ Expressions

4

tranquil

3

tranquil

2

poble dormitori

2

tipologia d'habitatges unifamiliar (no pluri)

2

entorn natural

2

mantenir entorn natural

1

poble

1

potenciar el creixement horitzontal vs vertical

1

endreçat

1

net
8
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1

diversitat en tipologia d'habitatges

1

residencial densitat baixa

1

petit

1

potenciar valors naturals

1

amb contaminació

1

millorar serveis

1

serveis centralitzats a Vilobí

1

descentralitzar

Conclusions.
Aquesta part de l’exercici 1, la van contestar 4 grups composats per un total de 25 persones i,
d’acord amb les seves respostes, Sant Dalmai és un nucli tranquil envoltat d’un entorn natural
remarcable, valorant com a negatiu la seva evolució cap a un nucli dormitori en què cada
cop és més necessari de desplaçar-se fins al nucli de Vilobí a la recerca dels serveis.
Situats en l’horitzó temporal del POUM hi ha un interès per mantenir i preservar aquest
concepte de nucli rural endreçat i contingut, tot afavorint les tipologies unifamiliars i restringint
les plurifamiliars que desvirtuen aquest caràcter de petit poble.

NUCLI DE SALITJA ...
PRESENT

SALITJA

Grups

Adjectius/ Expressions

FUTUR
Grups
2

Adjectius/ Expressions

2

tranquil

residencial densitat moderada

1

residencial densitat baixa

1

tranquil

1

xarxa viària deficient

1

millorar comunicacions (vialitat)

1

residencial

1

creixement no industrial

1

mantenir caràcter de poble

Conclusions.
Aquesta part de l’exercici 1, la van contestar 2 grups composats per un total de 12 persones i,
d’acord amb les respostes d’aquests grups, Salitja és un nucli tranquil i residencial amb una
densitat baixa i una vialitat deficient.
Traslladats al futur Salitja hauria de continuar essent un petit nucli rural i tranquil, en què s’eviti
qualsevol creixement industrial i en què els possibles creixements residencials es limitin a allò
indispensable per a ajudar a solucionar la deficient vialitat.

URBANITZACIONS
CAN TERRER ...
PRESENT

CAN TERRER

Grups

Adjectius/ Expressions

FUTUR
Grups

Adjectius/ Expressions

1

Caràcter residencial però distant

1

Residencial distant però amb serveis

1

Greu manca de connectivitat i telecos

1

Recuperació del camí històric

1

Aïllament de gent gran

1

Afavorir la mobilitat per la gent gran

1

Risc incendis, manca d'accés alternatiu

1

Millorar conservació i manteniment

Conclusions.
Aquesta part de l’exercici 1, la va contestar 1 grup composat per un total de 6 persones i,
d’acord amb les respostes d’aquest grup, la urbanització de Can Terrer és exclusivament
residencial i viu penalitzada per un excessiu aïllament de la resta de nuclis urbans en tant que
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la única via d’accés i sortida de Can Terrer és la carretera GI-533. No hi ha vies alternatives i la
manca de serveis dins l’àmbit de la urbanització és vista també com a una mancança més.
En un futur, els veïns de Can Terrer s’imaginen una situació similar a l’actual en què s’ha
treballat per a millorar les comunicacions i per dotar el sector de més serveis, sigui recuperant
el camí històric que connectava Vilobí amb Santa Coloma Residencial, sigui donant ús a la
parcel·la de prop de 20.500 m2 de superfície de què disposa el sector, etc.

CAL FERRER PAGÈS ...
PRESENT
CAL
FERRER
PAGÈS

Grups

Adjectius/ Expressions

FUTUR
Grups

Adjectius/ Expressions

1

petit

1

mitjà

1

envellit

1

rejovenir

1

estructura deficient

1

manteniment

Conclusions.
Aquesta part de l’exercici 1, la va contestar 1 grup composat per un total de 8 persones i,
d’acord amb les seves respostes, la urbanització de Cal Ferrer Pagès és petita, amb una
estructura deficient i amb una població cada cop més envellida.
En la imatge futura, el grup considera que cal preveure-hi un cert creixement i, sobretot
millorar-ne la urbanització, les infraestructures i els serveis.

SECTORS EDIFICATS EN SNU
VEÏNAT DE CAN BELLS ...
PRESENT

CAN BELLS

Grups

Adjectius/ Expressions

FUTUR
Grups

Adjectius/ Expressions

1

vida tranquil·la

1

vida tranquil·la

1

en contacte amb la natura

1

en contacte amb la natura

1

serveis bàsics mantinguts

1

serveis bàsics mantinguts

1

sorollós (proximitat amb la carretera)

1

construcció de pantalla acústica

1

deficient

1

neteja de boscos

1

bloquejat

1

reparar carrers

1

que sigui una urbanització (còmode, amable)

1

ben comunicat

Conclusions.
Aquesta part de l’exercici 1, la van contestar 3 grups composats per un total de 25 persones i,
d’acord amb les seves respostes, el sector de Can Bells és vist positivament com a un entorn
tranquil i en contacte amb la natura i negativament com a un sector amb deficiències en els
serveis i amb una situació de bloqueig urbanístic difícil de gestionar.
Si bé la lectura actual la podem considerar com a sensiblement homogènia entre els 3
grups, la visió de futur ja ens ensenya una major disparitat de criteris i visions. Sí que s’hi veu
una voluntat comuna de mantenir aquest caràcter de nucli tranquil i envoltat de natura però
per contra hi ha una major diversitat alhora de definir comunicacions, infraestructures,
necessitats d’urbanització, etc.
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VEÏNAT DE L’AEROPORT ...
PRESENT
AEROPORT

Grups

Adjectius/ Expressions

FUTUR
Grups

Adjectius/ Expressions

1

mal comunicat vianants / bicicletes

1

potenciar recorreguts a peu / bici

1

enllumenat públic deficient

1

seguretat nocturna (enllumenat?)

1

sense clavegueram ni aigua potable

1

amb clavegueram i aigua potable

Conclusions.
Aquesta part de l’exercici 1 la va contestar 1 grup composat per un total de 7 persones i,
d’acord amb les seves respostes, el veïnat de l’Aeroport és vist com a un sector mal
comunicat amb la resta del municipi i especialment deficitari en relació als serveis públics
(enllumenat, sanejament, aigua potable, etc.).
La visió futura tampoc dista en excés del que hi ha ara essent el més destacable la
subsanació de les deficiències reconegudes: millors comunicacions per a vianants i ciclistes
amb la resta del municipi i millora de les diferents xarxes de serveis (sanejament, aigua
potable i enllumenat públic).
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2a Part. NECESSITATS I ESTRETÈGIES DE CREIXEMENT
Exercici.
Tenint en compte les dades generals (*) i els plànols, quines necessitats i estratègies de
creixement considereu que s’haurien d’establir en el marc de la redacció del nou POUM per
el municipi de Vilobí d’Onyar, i també més concretament per la resta de nuclis urbans /
urbanitzacions / sectors?
Assenyaleu aquestes estratègies de creixement als plànols seguint les següents indicacions:

a) Assenyaleu aquelles zones per on creieu que ha de créixer el municipi en general, i en
el nucli i sectors de població. En el cas que creieu que no és necessari preveure nous
creixements, no cal que assenyaleu res, però sí que ho indiqueu.

b) En cas d’haver assenyalat nous creixements, indiqueu quins usos s’hi haurien d’admetre (
residencial, industrial, serveis, etc).

c) En els plànols observareu que hi ha alguns sectors que estaven previstos en les NNSS de
l’any 1987 i que no s’han desenvolupat en sòl urbanitzable...
Assenyaleu si creieu que s’han d’eliminar aquests sectors, mantenir i en el cas que es
mantinguin dir si cal modificar-ne l’ús.

Nota:
S’adjunten una sèrie de plànols amb el conjunt d’aportacions dels diferents grups que han
participat en els quatre tallers, amb les anotacions observades i s’indica entre parèntesis el
nombre de grups que ho han assenyalat.

SALITJA
SECTORS PENDENTS DE DESENVOLUPAR PREVISTOS EN LES NNSS DEL 1987:
POLIGON 6 “PONENT”
Estat actual:

Es tracta d’un sector urbanitzable residencial de 35.566 m² de
superfície, 15.744 m² de sostre i densitat màxima de 84 habitatges.

Propostes:

La majoria de grups que l’assenyalen creuen que és un sector del
qual cal redefinir-ne el límit, reduint les dimensions i plantejant-lo com
una nova façana del nucli. Un dels dos grups també es planteja la
possibilitat d’eliminar-lo totalment.

PROPOSTES PER A NOUS SECTORS:
CREIXEMENTS RESIDENCIALS.
Es planteja un únic nou creixement residencial situat al nord del nucli i com a
prolongació de part de l’eixample més modern pendent encara de consolidar.
ALTRES PROPOSTES A DESTACAR:
També preveuen un espai de serveis tècnics destinat a depuradora al costat de la riera de
Riudevilla i la modificació del traçat d’una corba de la GI-534 per tal de suavitzar-la.
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ST. DALMAI
SECTORS PENDENTS DE DESENVOLUPAR PREVISTOS EN LES NNSS DEL 1987:
SUBSECTOR DEL SAU SANT DALMAI I
Estat actual:

Es tracta d’una part del sector SAU Sant Dalmai I que va quedar
pendent de desenvolupar, d’ús residencial, 10.122 m² de superfície,
0,75 m²/m² d’edificabilitat bruta, i densitat de 15 hab/Ha.

Propostes:

Aquest sector ha estat eliminat per tots les grups participants al taller
de St. Dalmai.

SECTOR SUD SANT DALMAI II
Estat actual:

Es tracta d’un sector de sòl urbanitzable delimitat existent que ha de
completar el creixement ja realitzat al nord del nucli i connectar-lo
amb la zona de l’església. L’ús d’aquest sector és residencial, té
18.800 m² de superfície, 0,75 m²/m² d’edificabilitat bruta, i densitat
de 15 hab/Ha.

Propostes:

Aquest sector ha estat mantingut per tots els grups participants
entenent que resulta convenient de tancar l'anella de circulació, ara
incompleta.

PROPOSTES PER A NOUS SECTORS:
CREIXEMENTS RESIDENCIALS.
Es plantegen tres noves propostes:
1. nou sector residencial situat al nord del nucli, seguint el costat dret de la carretera Gi533, plantejant-lo amb cases unifamiliars de planta baixa i primera i amb zona
verda. A més, dins d’aquest nou sector, es planteja un vial que connecti l’església
amb la Gi-533, com a via alternativa d’accés al nucli. Aquest plantejament és el que
té més consens tot i que molt probablement apareix grafiat amb una dimensió
excessiva.
2. nou sector residencial per completar els darreres de les cases aparellades del carrer
de St. Dalmau
3. petit creixement residencial al final del carrer St. Jordi, tocant amb el PAU pendent de
desenvolupar “Sant Dalmai Enllaç Sud”.
CREIXEMENTS INDUSTRIALS.
Només un grup proposa l’establiment d’una reserva de sòl industrial per a futures
necessitats i el situa entre el nucli urbà i el polígon industrial de la fàbrica d’embotits St.
Dalmai SA, integrament a la banda oest de la GI.533
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VILOBÍ
SECTORS PENDENTS DE DESENVOLUPAR PREVISTOS EN LES NNSS DEL 1987:
SAU VII EMPALME
Estat actual:

Actualment les NNSS hi plantegen un sòl urbanitzable industrial, entre
el polígon de l’Empalme i el nucli de Vilobí i que en realitat es
plantejava com la continuïtat del sector industrial ja desenvolupat a
l’altre marge de la GI.533.

Propostes:

És un sector que molts grups han assenyalat per fer-hi modificacions.
El canvi amb més consens és el de canviar-ne l’ús passant-lo
íntegrament de sòl industrial a sòl residencial, sense descartar-ne la
desclassificació íntegra, essent una opció intermèdia la possibilitat de
reduir-ne el sòl industrial per deixar una franja de protecció entre
aquesta i el nucli.

SUNC EQUIPAMENT DOCENT I PMU PASSEIG DE LA CROSA
Estat actual:

D’acord amb la modificació puntual de les NNSS núm. 15, es delimita
un Pla de Millora urbana PMU Passeig de la Crosa de 6.355,62 m², i
es classifiquen 11.594 m² de sòl com a sistema d’equipament
docent, 1.152 m² d’espais lliures, 2.468,83 m² de vialitat, i 8.828,15
m² de reserva de vialitat i espais lliures. En total, aquesta modificació
puntual afectava un àmbit de superfície 30.398,60 m², amb una
edificabilitat bruta de 1 m²st / m²s, i una densitat de 1 habitatge/ 100
m².

Propostes:

És un àmbit pel qual només s’han fet dues propostes. La primera és
un canvi d’ús de sistema d’equipaments a ús residencial, perquè es
considerava que aquesta parcel·la d’equipament docent queda
massa aïllada del nucli. I la segona proposta és reduir el límit del sòl
urbà de manera que es guardi una major franja de protecció entre el
sòl urbà i la façana de l’Onyar.

PROPOSTES PER A NOUS SECTORS:
CREIXEMENTS RESIDENCIALS:
Es plantegen fins a quatre propostes:
1. A l’altre costat de la carretera GI-5341, a l’alçada de Taller Javisa SL. Aquesta opció
és la més proposada, tot i no ser unànima.
2. A l’altre costat de la carretera Gi-5341, a l’alçada del pavelló.
3. Omplint els buits entre el nucli urbà i el riu Onyar, fins a la Gi-5341, resseguint
quelcom similar a un passeig fluvial.
4. A una franja paral·lela a la GI-533, a la banda nord de l’Onyar.
CREIXEMENTS D’EQUIPAMENTS:
Hi ha tres plantejaments d’equipaments nous annexes al nucli de Vilobí i tots es situen a la
mateixa zona, a l’altre costat de la Gi-5341 a l’alçada del pavelló. Només varien les
dimensions del creixement.
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CREIXEMENTS INDUSTRIALS:
Té bastant de consens el creixement industrial ampliant l’actual polígon de l’Empalme
cap a la banda oest, sense creuar la carretera, si bé hi ha un grup que proposa un nou
creixement industrial de major dimensió entre el nucli de Vilobí i el nucli de Salitja, al
marge est de la carretera GI-533.
PROPOSTES PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT:
A nivell de comunicacions es plantegen diverses propostes:
1. Obrir un vial paral·lel al riu Onyar, com a una ronda pel nord del nucli que
connectaria amb una futura rotonda en la Gi-533 a l’alçada de l’Onyar, fins a
l’actual rotonda de la urbanització de cal Ferrer Pagès. Des d’aquesta possible futura
rotonda, també s’ha proposat un vial que la connecti amb el C/ de Sant Narcís (GIV5341) travessant en diagonal els camps de Can Tarrer Nou.
2. Fer un nou vial de connexió entre la rotonda de l’Empalme i el Passeig de la Crosa.
3. També es planteja un parc fluvial paral·lel a l’Onyar.
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URBANITZACIÓ CAN TERRER
PROPOSTES PER A NOUS SECTORS:
Atès que no hi ha voluntat ni necessitat de creixement del sector, es planteja un únic
creixement residencial a l’extrem nord-oest de la urbanització de Can Terrer, on
actualment ja hi ha construïts alguns habitatges unifamiliars, amb l’objectiu de consolidar
l’àmbit i dotar-lo dels serveis necessaris.
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URBANITZACIÓ CAL FERRER PAGÈS
PROPOSTES PER A NOUS SECTORS:
CREIXEMENTS RESIDENCIALS:
Es planteja una extensió de la urbanització actual en direcció a l’Onyar, gairebé
embolcallant l’actual sòl d’equipaments del camp de futbol i annexes.
CREIXEMENTS D’EQUIPAMENTS:
De manera connexa amb l’anterior creixement es proposa més sòl classificat
d’equipaments en els espais compresos entre l’actual camp de futbol i l’Onyar i també
en un terrenys annexos a l’actual urbanització.
PROPOSTES PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT:
Es proposa d’eixamplar el C/ del Freixe de la urbanització Cal Ferrer Pagès per poder ser
utilitzar com a accés secundari.
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VEÏNAT DE CAN BELLS
És clarament un sector amb una notable divergència d’opinions en relació a quin ha de ser
el desenvolupament urbanístic d’aquest àmbit, de manera que no es pot parlar de consens
en cap de les propostes plantejades per els diferents grups.
Simplement a tall de resum, les diferents propostes que s’han plantejat per Can Bells són:
1. Mantenir Can Bells en sòl no urbanitzable, limitant el sostre edificat a aquell que ja es
troba consolidat.
2. Completar l’àmbit amb dos nous sectors residencials on actualment no hi ha cap
edificació (si bé no s’assenyala que passa / ha de passar amb les edificacions
existents).
3. Completar l’àmbit amb quatre nous sectors residencials on actualment no hi ha cap
edificació (si bé no s’assenyala que passa / ha de passar amb les edificacions
existents).
4. Delimitar tot l’àmbit de Can Bells com a un nou sector residencial i desenvolupar-lo
en conseqüència.
Sí que hi ha un cert consens en mantenir un espai no edificat a mena de corredor biològic o
de franja de protecció al llarg de la carretera GI.533.
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SECTOR DE L’AEROPORT
La única proposta que s’ha fet per aquesta zona és un possible nou sector industrial al
creuament entre la carretera GIV-5341 i la carretera GIV-5343, proper a la zona on està
prevista la nova estació d’intercanvi modal del TAV amb l’aeroport Girona – Costa Brava.
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3a Part. PROTECCIÓ DEL MEDI I USOS EN SÒL NO URBANITZABLE
Exercici.
Quins elements situats en sòl no urbanitzable creieu que caldria protegir per el seu valor
paisatgístic i/o natural? Enumereu-los i assenyaleu-los de color verd en el plànol.
Grups

Element a protegir

%
Grups

Núm.
plànol

8

VOLCÀ DE LA CROSA

57%

1

7

CAPÇALERA DE L'ONYAR

50%

2

6

ERMITA DE LES FONTS I ENTORN

43%

3

5

MASSES FORESTALS

36%

4

5

PINS DE CAN PICÓ

36%

5

4

RIU ONYAR

29%

6

4

SANTA MARGARITA I ENTORNS DEL BOSC

29%

7

3

FONT DEL FRARE

21%

8

3

PROTECCIÓ DELS SISTEMES HIDROGRÀFICS, AQÜÍFERS, RECS, RIERES...

21%

9

3

VIES VERDES ( ST. DALMAI A SALITJA I ALTRES)

21%

10

2

ERMITA DE ST. LLOP

14%

11

2

CAMÍ DE LA RIERA DE LES FONTS ( FINS A CAN PALAHÍ)

14%

12

2

LA RESCLOSA D'EN BORRA

14%

13

1

PINS DE CAN BELLS

7%

14

1

FONT DE CAN PUIG

7%

15

1

SECTOR SOBRE EL POLÍGON DE L'EMPALME

7%

16

1

SECTOR DE CAN BELLS

7%

17

1

LLERES DE LA RIERA GRABULOSA

7%

18

1

TAPAR EL FORAT DE LA CANTERA DE CAN BELLS I REPLANTAR BOSC

7%

19

1

RECUPERACIÓ CAMÍ HISTÒRI STA COLOMA-VILOBÍ ( PER CAN TERRER)

7%

20

1

ALZINA DE CAN PAGOT

7%

21

1

PROTECCIÓ DE LES TOSQUERES (PEDRA VOLCÀNICA?)

7%

22

1

AMPLIAR EL PEIN

7%

23

1

PROTECCIÓ DE LES GRANGES

7%

24

1

ENTORNS ESGLÈSIA DE ST. DALMAI

7%

25

1

PAISATGE ENTRE NUCLIS URBANS

7%

1

MANTENIMENT DE MARGES

7%

1

PROTECCIÓ DE LES ZONES AGRÍCOLES

7%
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Plànol. Localització dels elements a protegir.
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a) De tots els usos admesos en sòl no urbanitzable segons la legislació urbanística vigent,
quins creieu que cal admetre sense restriccions i quins cal restringir?
Ús
EQUIPAMENTS INTERÈS PÚBLIC
turisme rural i cases de colònies
circuits de motor
zones d'aparcament
zones verdes
activitats de lleure i esport
hoteler
aeroport
serveis tècnics
ACTIVITATS AGRÍCOLES / RAMADERES
noves granges

Cal restringir-lo?
Si
No
1

Control mediambiental, que no impliquin
molèsties als veïns.

4
2

Allunyats com a mínim 1 km del nucli urbà
Prohibir activitats motoritzades esportives
1
1

2

Petites dimensions
1

1
1
1
8

granges existents

8

granges massives
activitats agrícoles
activitats extractives

2

HABITATGE FAMILIAR / TEMPORERS

1

Quines restriccions?

Admetre només ramaderia extensiva
Prohibir-les
Reduir-les, aplicar controls de mesura
Admetre només per a gent local
Regular bé
Regular bé
Evitar creixements cap als nuclis i respectar
estrictament la Llei
Admetre ampliacions controlades
1

Mantenir els conreus actuals
Prohibir-les.

2

A Can Bells no volen nous habitatges.
Admetre només per activitats
ramaderia extensiva.

1
2

de

BENZINERES I SERVEIS XARXA VIÀRIA

3

1

Potenciar punts de càrrega elèctrics.
Prohibir l'emmagatzematge de carburants
No a Can Bells.

OBRES PÚBLIQUES
fibra òptica / telecomunicacions

1

2
1

No a Can Bells.

CÀMPING / CARAVÀNING

7

4

Situar-los a prop de comunicacions, pocs
visitants, situar en zones no protegides.
Admetre
només
càmping
(prohibir
caravàning)
No a Can Bells
De dimensions reduïdes, rural, petit i
familiar
Prohibir càmpings.

Conclusions.
En relació a l’elecció dels elements a protegir hi ha un consens notable en aquells elements
clarament més remarcables, havent de destacar, en conjunt, un reconeixement gens
menystenible de la importància de les masses forestals en el paisatge del terme municipal de
Vilobí, essent per tant una qüestió clarament a tenir en compte.

22

Informe dels resultats dels tallers participatius.
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL POUM DE VILOBÍ D’ONYAR

Pel que als usos admesos o prohibits en sòl no urbanitzable cal destacar bàsicament dos
grups:
•

el càmping i el caravàning han estat els més assenyalats per la majoria de ciutadans,
un total d’onze grups, essent l’opinió predominant que és un ús que s’ha de restringir ja
sigui prohibint-los directament, prohibint només el caravàning o bé situant-los en llocs
estratègics, sempre de dimensions reduïdes, etc.

•

les activitats agrícoles i/o ramaderes, d’una banda enteses gairebé com a una
tradició particular del municipi però alhora reconegudes com a una font de tensions i
conflictes, sigui pels sorolls, per les olors, l’impacte paisatgístic, etc. Aquesta dicotomia
es repeteix en les solucions proposades atès que es repeteix la voluntat de protegir les
explotacions actuals alhora que es restringeix la implantació de noves granges.

En relació a la resta d’usos i activitats destacables es pot fer menció als usos turístics i
d’educació en el lleure, essent ben vistes les activitats de turisme rural i les cases de colònies i
més dubtosa la permissivitat respecte d’altres activitats basades en el món de l’esport (amb
menció especial per a circuits de motos i similars).
Finalment apareixen també referències als usos de benzinera i serveis propis de la xarxa viària,
en què hi ha unanimitat per a restringir-los, essent del tot puntuals les referències a altres usos
com els habitatges per a temporers, les activitats extractives, etc.
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4a Part. NECESSITATS D’EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES
Exercici 04.
Quins creus que són els equipaments / espais lliures més necessaris que el municipi de Vilobí
d’Onyar pot necessitar durant els propers 25 anys?
(Indicar la ubicació més adient pel seu ús i ordenar per prioritat)
EQUIPAMENTS ...
Grups EQUIPAMENT

Millor ubicació?

Prioritat

Vilobí
8

CENTRE DE DIA

St. Dalmai
Cal Ferrer Pagès

1,1,1,4

Costat UA2
Salitja
6

CENTRE CÍVIC

A cada nucli

3,3,2,1

St. Dalmai
5

PISCINA MUNICIPAL

Salitja
Cal Ferrer Pagès (zona esportiva)

4,5,4

Salitja
4

DEPURADORA

Riera Riudevilla ( st. Dalmai )
Connectat a Vilobí

1,1,1,1

Vilobí
4

COL·LEGI PÚBLIC

Vilobí (davant l'actual).

1

4

INSTITUT (AMPLIACIÓ)

Vilobí

2

Vilobí
Pub Mític
4

BIBLIOTECA

Hostal bon Repós

1,3

Espai Jove
Costat Teatre
3

MILLORAR I CENTRALITZAR LA ZONA ESPORTIVA Cal Ferrer Pagès

2

2

RESIDÈNCIA D'AVIS

3

Cal Ferrer Pagès
Costat de l'Onyar
Benzinera

2

ZONA APARCAMENTS

2

NOU PAVELLÓ

Cal Ferrer Pagès (zona esportiva)

2

DIPÒSIT D'AIGUA

Vilobí

1

HOTEL D'ENTITATS

Vilobí. Plaça Vella

2

1

CAMP DE PÀDEL

Cal Ferrer Pagès (zona esportiva)

6

1

PISTA D'SKATE

Paratge de la Crosa

7

1

POLIESPORTIU

1

SALA D'ACTES (100 persones)

1

ESTACIÓ D'AVE

R-2 Verder

5

St. Dalmai
8
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Conclusions.
En relació als equipament, més de la meitat dels grups que han participat als tallers (57%)
prioritzen un equipament per a la gent gran, majoritàriament un CENTRE DE DIA, si bé també
són destacables les mencions a un centre cívis, una piscina municipal i diversos equipaments
de tipus docent i cultural.
Si bé la coincidència i repetitivitat ens demostra un cert consens en prioritzar equipaments
assistencials per a la gent gran i/o equipaments de tipus cultural i docent, no és possible
d’afirmar el mateix en relació a les possibles ubicacions atès que aquí no hi ha un criteri
uniforme més enllà de que cada nucli ha apostat per sí mateix com a cavall guanyador.
ESPAIS LLIURES ...
Grups

ESPAIS LLIURES

Millor ubicació?

Prioritat

3

VIA VERDA

Entre nuclis

1

MILLORAR PLAÇA

Salitja

2

1

ESPAIS LLIURES PER AVIS I NENS

Vilobí. Zones interiors, seques i ombrívoles

3

1

MILLORAR ZONES VERDES

St. Dalmai. Entorn via verda

6

1

PARC INFANTIL

Salitja

Conclusions.
És inexistent la demanda d’espais lliures a mena de gran parc urbà ateses les característiques
del municipi, essent el més destacable en aquest sentit la demanda de vies verdes que
facilitin una mobilitat sostenible (a peu i en bici) entre els diferents nuclis i veïnats del terme.
Més enllà d’aquesta demanda de major consens han aparegut també propostes per a
espais lliures urbans com a opció de millora de certs enclavaments, amb preferència per a la
creació de parcs infantils i zones ombrívoles d’oci i descans.
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Conclusions
Dels exercicis i la posada en comú de les preguntes formulades al llarg dels quatre tallers en
podem destacar, a tall de primeres conclusions, els següents aspectes:
En relació al 1r. bloc, MODEL DE POBLE.
Referent al municipi en general...
Tot i que hi ha un ventall ample d’adjectius que els grups han emprat per definir el present de
Vilobí d’Onyar, la percepció que més consens ha tingut és que Vilobí és un poble ben
comunicat gràcies al gran ventall d’infraestructures que el travessen ( línia ferroviària
convencional, línia ferroviària d’alta velocitat, carretera N-II, autopista AP-7, aeroport de
Girona – Costa Brava, etc. ) que no ha perdut però el seu caràcter eminentment agrícola,
tranquil, fruit de la unió de nuclis i veïnats amb peculiaritats diferents i, en la vessant més
negativa, amb una xarxa de transport públic i telecomunicacions deficient.
En contraposició, del Vilobí del futur se n’ha destacat la importància de mantenir-lo com a un
municipi petit i tranquil, que mantingui la proporcionalitat actual entre agricultura i indústria tot
afegint-t’hi també el sector serveis especialment a partir de la dinamització del turisme
prioritàriament rural i directament vinculat a l’interès pel paisatge i pel medi rural que es vol
que continuï caracteritzant el terme
Una altra de les principals característiques del terme municipal és, indiscutiblement, que està
composat per diferents nuclis i veïnats que volen mantenir les seves particularitats, diferents
per a cadascun d’ells (Vilobí, Salitja, Sant Dalmai, Can Terrer, Cal Ferrer Pagès i els disseminats
actualment en sòl no urbanitzable de Can Bells i de l’aeroport).
Cal trobar el camí per arribar a un objectiu comú però sense que això comporti la
despersonalització exagerada de cap d’ells.
Referent al nucli de Vilobí d’Onyar...
La percepció actual que els participants dels tallers tenen del nucli de Vilobí és que és un
nucli tranquil en el que hi predomina l’ús residencial i on es centralitzen la majoria de serveis i
equipaments municipals.
En un futur, els habitants voldrien que Vilobí fos un nucli més dinàmic i més accessible però
sense perdre el caràcter de poble que es valora i s’aprecia, instant al nou planejament a
preveure creixements residencials continguts i de baixa densitat.
Referent al nucli de Sant Dalmai...
Els quatre grups que han participat en el taller de Sant Dalmai coincideixen en què
actualment és un nucli tranquil i caracteritzat per l’entorn rural que l’envolta però en què els
últims anys s’hi ha produït una certa despersonalització a raó de diverses promocions d’edificis
plurifamiliars, una tipologia que és vista com a impròpia del nucli de St. Dalmai, i que genera
una sèrie de tensions en un nucli fins ara endreçat i petit.
En l’horitzó del POUM es persegueix que Sant Dalmai continuï essent un nucli petit i tranquil en
què es preservi el seu entorn natural i en què hi predominin els habitatges unifamiliars enfront
dels plurifamiliars.
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Referent al nucli de Salitja...
Tots els participants del taller han coincidit en veure Salitja com un nucli tranquil. Alhora, tots
consideren que és un nucli residencial de baixa densitat, amb una xarxa viària deficient, amb
voreres no accessibles i amb problemes de mobilitat.
En general, es vol que Salitja continuï essent un nucli tranquil que mantingui el caràcter de
poble rural actual, però que alhora disposi de reserves de sòl per a petits creixements
residencials que puguin servir també per a millorar-ne la vialitat del conjunt, descartant de
totes totes les reserves per a sòl industrial.
Referent a la urbanització de Can Terrer ...
La urbanització de Can Terrer és un sector exclusivament residencial que vol continuar sent un
sector exclusivament residencial, reclamant tan sols millores en allò que fa referència a les
comunicacions amb el nucli i la dotació d’algun servei propi per als veïns del sector.
Referent a la urbanització de Cal Ferrer Pagès ...
Per als seus veïns, Cal Ferrer Pagès és una urbanització reduïda, amb una estructura millorable
i un risc d’envelliment de població. En conseqüència s’aposta per un creixement contingut
del sector que afavorís la millora de l’estructura i el rejoveniment de la població.
Referent al disseminat de Can Bells ...
D’acord amb les respostes dels participants, a Can Bells la vida és tranquil·la i amb contacte
amb la natura tot i ser considerat per ells mateixos com a un sector parcialment urbanitzat,
amb serveis deficients, bloquejat urbanísticament i sorollós per la proximitat de la GI.533.
Els objectius de futur són diversos i fins i tot contradictoris atès que les voluntats de mantenir el
sector com un sòl urbanitzable són poc compatibles amb els desitjos de millorar-ne la
urbanització i admetre la construcció de nous habitatges.
Referent al disseminat de l’Aeroport ...
El sector de l’aeroport és vist com a un veïnat residencial en què hi destaquen unes males
comunicacions envers la resta del terme i una mancança de xarxes de serveis.
En conseqüència, els desitjos de futur no passen per cap tipus de creixement ni canvi de
tipologies sinó simplement per la reparació d’allò que ara es veu incomplert: les
comunicacions per a vianants i bicicletes amb la resta del nucli i la disponibilitat de xarxes de
serveis.

En relació al 2n. bloc. NECESSITATS i ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT.
En general es proposen nous creixements per a tots els nuclis del terme municipal, la majoria
d’ells d’ús residencial a excepció d’algun sector industrial, bàsicament concentrats a l’entorn
dels sectors industrials ja existents (amb l’excepció d’una proposta de polígon als camps de
Can Xifra i una proposta de sector industrial i/o de serveis proper a la zona on està prevista la
nova estació d’intercanvi modal del TAV amb l’aeroport de Girona – Costa Brava).
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Pel que fa al nucli de Vilobí, està geogràficament molt delimitat per el riu Onyar, la carretera
GI-533, la carretera GIV-5341 i la riera Gravalosa, de manera que en destaquen les propostes
a l’entorn del nucli actual amb l’objectiu principal d’omplir els buits existents així com la
voluntat de modificar els usos de l’actual sector de sòl urbanitzable de l’Empalme entenent
que els usos residencials hi són més adequats que els industrials.
D’altra banda, algun grup també ha fet propostes per a creixements que traspassen l’Onyar i
les carreteres que limiten el nucli: Camps de Can Rodó, Camps de can Salamanya, i camps
de l’altre costat de la carretera GIV-5341 a l’alçada del pavelló municipal.
A nivell de mobilitat, es proposa una ronda nord que ressegueix el riu Onyar així com al
continuïtat del Passeig de la Crosa fins a la rotonda de la GI-533, a l’alçada del polígon
industrial, per així crear un nou accés al nucli que milloraria l’existent (mala visibilitat,
incorporacions sense carril d’incorporació, etc.).
A nivell d’equipaments, es proposa classificar els camps de l’altre costat de la carretera GIV5341 a l’alçada del pavelló municipal, com a sistema d’equipaments, si bé algun grup
també ha considerat que en aquesta zona s’hi podria preveure un creixement residencial.
Per últim, i aprofitant la proximitat del riu Onyar amb el nucli de Vilobí, es proposa fer un Parc
fluvial al marge sud del riu.
Per al nucli de Salitja, hi ha consens a l’hora de proposar modificacions que afecten el
Poligon 6 “Ponent” i es proposa un únic nou creixement, residencial, a l’extrem nord del nucli i
donant continuïtat a l’eixample modern existent.
A Sant Dalmai hi ha unanimitat per eliminar el sector SAU Sant Dalmai I, i en general, la
majoria de grups també proposen un creixement residencial al nord del nucli que inclogui un
nou vial d’accés des de la carretera GI-533 fins a l’església.
Altres creixements de menys envergadura que es proposen són un a l’est del nucli per
completar els darreres de les cases aparellades del carrer de Sant Dalmau i un altre al final
del C/ Sant Jordi, tocant amb el PAU “Sant Dalmai Enllaç Sud”.
A Can Terrer només es fa una proposta de creixement que recull una franja paral·lela a la
carretera GI-533 a l’extrem oest del límit del sòl urbà de Can Terrer amb l’objectiu de
consolidar els habitatges existents en sòl no urbanitzable així com les parcel·les intersticials
existents.
A la urbanització de Cal Ferrer Pagès encara hi ha un nombre considerable de parcel·les
sense edificar, però tot i això, en els tallers participatius sorgeix la proposta d’ampliar el sòl
residencial fins al riu Onyar i completar la zona esportiva tot classificant les parcel·les del seu
entorn com a sistema d’equipaments.
Al disseminat de l’aeroport no sembla que hi hagi voluntat de modificar la condició de sòl no
urbanitzable del sòl, limitant-se a les actuacions necessàries per poder dotar l’àmbit d’uns
serveis mínims, essent bàsicament conscients que la proximitat amb el sistema aeroportuari fa
molt difícil cap altre plantejament en aquesta zona.
Per últim, en relació al sector de Can Bells, no hi ha una opinió única en relació a quin ha de
ser el seu desenvolupament urbanístic que el POUM hauria de contemplar per aquest àmbit
(si n’ha de contemplar cap).
En general, la sensació que s’ha copsat és que les persones que hi tenen una cosa
construïda voldrien mantenir-se en sòl no urbanitzable (però alhora disposar de tots els serveis
bàsics), aquells propietaris que no s’hi ha construït cap habitatge però que sempre han tingut
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expectatives de que li podrien construir, voldrien que aquest àmbit es desenvolupés
urbanísticament, i, finalment, també s’ha detectat un tercer grup que tot i tenir-hi la seva
residència habitual disposen de més parcel·les buides amb expectatives de construir-hi nous
habitatges per als seus fills o familiars.

En relació al 3r. bloc. PROTECCIÓ DEL MEDI i USOS EN SÒL NO URBANITZABLE.
En aquesta part es desenvolupaven dos exercicis, un per a localitzar els elements del sòl no
urbanitzable que caldria protegir per al seu valor paisatgístic i/o natural i un altre on es
demana als participants la seva opinió sobre quins han de ser els usos admesos en sòl no
urbanitzable que caldria restringir i quins s’haurien d’admetre sense restriccions.
Referent a els elements del sòl no urbanitzable que caldria protegir....
Els elements a protegir més remarcats per els grups participants als tallers han estat el Volcà
de la Crosa, la capçalera de l’Onyar, l’ermita de les fonts i el seu entorn, les masses forestals,
els pins de Can Picó, el riu Onyar i Santa Margarita i el seu entorn boscós.
En total, s’han assenyalat fins a 28 elements o zones a protegir, fet que evidencia la riquesa
natural i paisatgística del municipi.
Referent als usos admesos en sòl no urbanitzable....
Els usos que han comportat un major debat en aquesta part de l’exercici han estat les
activitats ramaderes i els càmpings.
Pel que fa a les primeres la dinàmica no és absolutament contrària a les granges existents
però sí que es dóna a entendre que caldria limitar la implantació de noves activitats entenent
que la ràtio de granges en el terme ja és prou elevat.
Pel que fa als càmpings tampoc hi ha una animadversió absoluta a la seva implantació si bé
hauria de ser un càmping de dimensions reduïdes destinat principalment a un tipus de
turisme rural i familiar.
També hi ha força unanimitat a l’hora de pensar que s’han d’admetre els usos d’equipaments
d’interès públic en sòl no urbanitzable, però sempre sota control mediambiental, de petites
dimensions, sense provocar molèsties a veïns, i en tot cas, prohibint les activitats motoritzades
esportives.
Per últim es proposa prohibir les activitats extractives i els caravànings entenent-les com a
activitats massa agressives ambientalment i paisatgísticament.

En relació al 4t. Bloc. NECESSITATS D’EQUIPAMENTS i ESPAIS LLIURES.
L’equipament més sol·licitat per a tots els participants dels tallers ha estat el de centre de dia,
amb un 57% dels vots, seguit d’un centre cívic, una piscina municipal, una depuradora i
diversos equipament de tipus docent i cultural, alguns fins i tot plantejats com a ampliacions
d’equipaments ja existents.
En total, es proposen 18 nous equipaments i 5 propostes per a espais lliures, fet que evidencia
una major inquietud dels ciutadans per a disposar d’espais comunitaris on realitzar activitats
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de lleure sense que es vegin com a igualment necessàries les zones verdes i/o parcs urbans
atesa la proximitat i l’interès de l’entorn rural dels nuclis urbans del municipi.
Malauradament, els resultats obtinguts pel que fa a la possible ubicació d’aquests
equipaments seran escassament útils atès que no hi ha hagut una visió conjunta de municipi
sinó que cada nucli ha apostat per sí mateix a l’hora d’ubicar-los.
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Valoració final de l’equip redactor.
En relació al funcionament, organització i participació dels tallers ...
Tenint en compte que Vilobí d’Onyar és un municipi de 3.204 habitants, i que en el conjunt de
tots els tallers hi han participat 97 persones, es pot concloure que el percentatge de
participació ha estat elevat si ho comparem amb tallers de participació ciutadana de la
mateixa temàtica que s’han realitzat en altres municipis de la comarca, més encara si tenim
en compte que el tema del POUM s’arrossega des de fa gairebé 10 anys el que suposa una
dificultat afegida.
En general, tots els grups han participat activament en el desenvolupament dels diferents
exercicis proposats i s’han creat debats de grup interessants d’on han sorgit idees i criteris a
tenir en compte per a la redacció del nou POUM.
Si hem de ser crítics amb algun aspecte, potser hauríem de dir que el fet de realitzar quatre
tallers en els quals es tractessin totes les temàtiques en una sola sessió va provocar que els
tallers fossin molt densos pel què fa a la informació tractada.
Aquesta concentració d’informació en un únic taller, atès que no es volien superar les dues
hores de durada entenent que a partir d’aquí l’atenció del ciutadà ja no seria la mateixa, va
comportar que alguns temes s’haguessin de tractar de manera poc profunda alhora que va
fer difícil que es pogués donar lloc a un espai de debat general entre els grups, amb els
corresponents precs o preguntes al final de cada sessió.
En relació als resultats obtinguts ...
Com a redactors del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilobí d’Onyar ens
quedem amb què les necessitats del municipi, en aquest moment, no passen per establir
estratègies amb grans reserves de sòl urbanitzable tal i com van preveure les Normes
Subsidiàries de l’any 1987, sinó que caldrà cercar estratègies gairebé de cirurgia urbanística
per tal de solucionar aquells problemes més patents sense que es derivi en creixements
significatius.
Caldrà establir estratègies de contenció que no desvirtuïn aquest caràcter semiagrícola i
tranquil tan ben valorat pels participants als tallers, limitant els creixements a petits sectors
majoritàriament residencials sense descartar amb rotunditat possibles reserves de sòl per a
usos industrials i/o d’activitats econòmiques.
Així mateix s’ha fet una bona valoració d’un correcte equilibri entre el sector primari
(agricultura i ramaderia) i el secundari (indústria), essent també un objectiu buscat la
potenciació del sector terciari especialment en tot allò que fa referència a usos turístics que
posin en valor l’interès ambiental i paisatgístic del terme.
En qualsevol cas s’és conscient també de que caldrà cercar estratègies per a compatibilitzar
l’activitat ramadera (principalment l’existent) amb la resta d’usos del territori, especialment
amb l’ús residencial en cases rurals i masies.
En aquest sentit, també es considera positiu admetre un ample ventall d’usos en sòl no
urbanitzable (sempre dins dels marges de la Llei vigent) que ajudin a dinamitzar el turisme i,
de retruc, el conjunt del terme municipal.
Pel que fa a elements naturals i paisatgístics a protegir les indicacions són força clares, existint
un consens generalitzat sobre quins han de ser aquests elements propis del medi rural i natural
que han de gaudir de la protecció necessària per a garantir-ne una correcta preservació.
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En una altra línia, la de necessitats d’equipaments i espais lliures, es pot parlar també d’un
consens majoritari en relació als camps a cobrir pels nous equipaments, principalment en
l’assistència a la gent gran (p/ex. centre de dia) i en els àmbits de l’educació (p/ex. escoles) i
cultura (p/ex. biblioteca).
Finalment, destacar de nou la singularitat del municipi de Vilobí en tant que agrupació de
diferents nuclis urbans sota un mateix paraigua (Vilobí, Salitja, Sant Dalmai,...) que no volen
perdre però la seva singularitat ni aquelles característiques que els fan un nucli diferent.
Caldrà, per tant, treballar al darrera d’una idea global de municipi però sense obviar
aquestes particularitats que fan que cada nucli i/o sector respongui a una identitat pròpia
que, a més a més, ha quedat força clar que cap dels nuclis vol perdre.
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Recull d’imatges
1er Taller. SALITJA
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2on Taller. SANT DALMAI
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3er Taller. URBANITZACIONS i SECTORS EDIFICATS EN SNU
(Cal Ferrer Pagès i Can Terrer/ Can Bells i l’Aeroport)
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4art Taller. VILOBÍ
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Annexes.
DOCUMENTACIÓ ESCRITA FACILITADA. FITXES DE TREBALL
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA FACILITADA:

Plànol 01: Ortofotomapa
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Plànol 02: Planejament vigent NNSS
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Plànol 03: Nucli de Vilobí
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Plànol 4: Nucli de Salitja
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Plànol 5: Nucli de St. Dalmai

Plànol 6: Urbanització Cal Ferrer Pagès
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Plànol 7: Urbanització Can Terrer
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Plànol 8: Sector edificat en sòl no urbanitzable: Can Bells
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Plànol 9: Sector edificat en sòl no urbanitzable: Aeroport
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