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ACTA DE LA TERCERA REUNIÓ PROJECTE CARRIL BICI / SE NDERISME 

RIUDARENES, SILS, VIDRERES I MAÇANET DE LA SELVA                                                

 

ASSISTENTS:  

 Anna Camps (Directora escola Sant Jordi de Maçanet), Enric Ribes (director institut de 

Maçanet de la Selva ,  Carme Dilmé (Directora escola Estanys de Sils), Jordi Gironès 

(Alcalde de Riudarenes), Martí Nogué (Alcalde de Sils),  Antoni Guinó (Alcalde de 

Maçanet de la Selva), Mª Carmen Parente ( Representant AMPA  Escola de Maçanet 

de la Selva i AMPA Institut de Maçanet), Laura Tomás (Presidenta AMPA Escola Sant 

Jordi), Lluís Roca ( Representant AMPA Escola Josep Boada de Riudarenes), Pilar 

Pagès (Presidenta AMPA Escola Els Estanys de Sils) , Marta Arabia ( Representant 

AMPA Escola Els Estanys de Sils), Jordi Ceña ( Representant AMPA Escola Jacint 

Verdaguer de Sils), Josep Gesti (Tècnic Projectes desenvolupament local del Consell 

Comarcal de la Selva), Joan Navarro (Tècnic de manteniment rutes del Consell 

Comarcal de la Selva) ,  David Maruny (President AMPA institut de Vidreres), Xavier 

Mirabete (Cap d’Estudis escola Salvador Espriu de Vidreres), Maria Simó (Cap 

d’estudis escola Josep Boada de Riudarenes), Mònica Crespo (Directora escola Josep 

Boada de Riudarenes), Anna Jiménez (Directora escola Jacint Verdaguer de Sils) i 

Josep Sanmartí (mestre i coordinador del Departament Verd de l’escola Jacint 

Verdaguer de Sils i coordinador del present projecte)  

 



ABSENTS:   Jordi Camps (Alcalde de Vidreres), Núria de Gil (Directora escola Nova de 

Maçanet), Yolanda Arbolea (Directora Institut de Sils), Rosa Boada (Directora escola 

Salvador Espriu de Vidreres), Dolors Iborra (Directora escola Sant Iscle de Vidreres), 

Lluís Hernández (Director Institut de Vidreres),  Xavier Viñas (professor i coordinador 

departament mediambiental de l’institut de Vidreres)  i representants AMPAs que no 

consten entre els assistents han justificat la seva no assistència però han manifestat el 

seu total recolzament al projecte. 

 

El 7 de maig a les 17:30h, es van reunir a l’escola Jacint Verdaguer de Sils les 

persones a dalt esmentades, a fi de tractar els següents punts de l’ordre del dia: 

 

 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Exposició de la tasca realitzada entre ajuntaments i centres educatius, a 

càrrec de David Maruny (Vidreres), Enric Ribes (Maçanet), Josep 

Sanmartí (Sils)  i Mònica Crespo (Riudarenes). 

3.  Acord d’un traçat inter-urbà i entre municipis per tal de presentar-lo a la 

Diputació de Girona. 

4. Proposta de reunió conjunta entre Ajuntaments, Equips Directius, AMPAs 

i Consell Comarcal amb la Diputació de Girona. 

5. Precs i preguntes 

 

 

 

 

  

Assumpte Consideracions, Accions i/o Acords 

1.Aprovació de l’acta 

anterior. 

 

 

L’acta anterior queda aprovada sense cap esmena. 



2. Exposició de la tasca 

realitzada entre 

ajuntaments i centres 

educatius, a càrrec de 

David Maruny (Vidreres), 

Enric Ribes (Maçanet), 

Josep Sanmartí ( Sils) i 

Mònica Crespo 

(Riudarenes). 

Cada una de les persones esmentades exposa el traçat 

acordat, en reunions prèvies, entre l’ajuntament i centres 

educatius del municipi que representen.  

Entre tots/es es fan alguns retocs que s’anoten per tal de 

quedar  recollits en el document definitiu. 

3. Acord d’un traçat inter-

urbà i entre municipis per tal 

de presentar-lo a la 

Diputació de Girona. 

El traçat definitiu es troba a l’adreça web: 

                        

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zP2E

20N5Sw7Y.kGOx8CFAqZIY  

 

4.Proposta de reunió 

conjunta entre 

Ajuntaments, Equips 

Directius, AMPAs i Consell 

Comarcal amb la Diputació 

de Girona. 

- S’acorda citar un dia a la Diputació de Girona per tal 

d’exposar-li el projecte de manera conjunta, tal i com hem 

treballat fins ara. 

- S’acorda que en Josep Sanmartí  sol·licitarà l’assistència 

de la Diputació de Girona a la propera reunió i que, per tal 

d’introduir-los en el projecte, hi entregarà el document 

explicatiu adjunt. (Es presenta i es fan les esmenes 

pertinents). 

 

 

 

 

 



5. Precs i preguntes.  S’acorda crear un bloc que mostri totes les accions que 

hem dut a terme fins ara i totes les activitats que centres 

educatius i ajuntaments anem duent a terme al voltant de la 

bicicleta. S’acorda que la Laura, presidenta de l’AMPA de 

l’escola Sant Jordi de Maçanet, s’encarregarà de dissenyar 

el bloc i que ajuntaments i comunitats educatives li anirem 

fent arribar les informacions per tal que les publiqui. 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                  

Sense més assumptes a tractar, s’ aixeca la sessió a les 19:20 hores i en queda la 

present acta. 

 

 

 

 

Mònica Crespo                                                      Josep Sanmartí 

Secretària de la reunió                                            Coordinador 

 

 

 

 

 

  



 


