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ACTA DE LA QUARTA REUNIÓ PROJECTE CARRIL BICI / SENDERISME 

RIUDARENES, SILS, VIDRERES I MAÇANET DE LA SELVA                                                

 

ASSISTENTS: 

 Manel Alofra ( Tècnic de manteniment del Consorci Vies Verdes de la Diputació de Girona), 

Jordi Gironès (Alcalde de Riudarenes), Mª José López (Regidora Ensenyament Ajuntament 

de Sils) , Pere Raset (Regidor de Territori, Món Rural i patrimoni Ajuntament de Vidreres), 

Antonio Fernández (Regidor de Governació , recursos humans, urbanisme , sostenibilitat 

mediambiental i urbanitzacions Ajuntament de Vidreres), Anna Camps (Directora escola 

Sant Jordi de Maçanet), Núria de Gil (Directora escola Nova de Maçanet), Enric Ribes 

(director institut de Maçanet de la Selva , Xavier Martín (Director 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)  ,  Rosa Casas (Presidenta AMPA Institut de Maçanet), Carles Enric 

Garcia (President AFA Escola Nova de Maçanet), Mª Carmen Parente ( Representant AFA 

Escola  Nova de Maçanet de la Selva i AMPA Institut de Maçanet), ,Lola Vila ( Representant 

AMPA Escola Josep Boada de Riudarenes), Joan Navarro (Tècnic de senderisme i 

manteniment rutes del Consell Comarcal de la Selva) ,  David Maruny (President AMPA 

institut 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: Antoni Guinó (Alcalde de Maçanet de la Selva, Martí Nogué (Alcalde de Sils), ), 

Jordi Camps (Alcalde de Vidreres), Carme Dilmé (Directora escola Estanys de Sils) Yolanda 
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Arboleas (Directora Institut de Sils), Laura Tomás (Presidenta AMPA Escola Sant Jordi) 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 8 de setembre de 2015 a les 12:00h, 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. Presentació dels membres assistents a la reunió. 

3.  Justificació del Projecte. 

4. Accions dutes a terme fins ara. 

5. Exposició del traçat urbà i inter-urbà consensuat entre ajuntaments i centres   

educatius a càrrec de David Maruny (Vidreres), Enric Ribes (Maçanet de la Selva), Josep 

Sanmartí (Sils) i Mònica Crespo (Riudarenes). 

6.  Sol·licitud de suport tècnic i econòmic a la Diputació de Girona, amb l’assistència del 

Sr. Albert Gómez i Casas, President de Vies Verdes . 

7. Valoració de la Diputació de Girona i grau de compromís. 

8. Proposta de reunió de seguiment entre Diputació de Girona, Ajuntaments, 

Comunitat Educativa i Consell Comarcal de la Selva. 

9. Precs i preguntes 

 

Assumpte Consideracions, Accions i/o Acords 

1.Aprovació de l’acta 

anterior. 

 

 

L’acta anterior queda aprovada sense cap esmena. 

 

2. Presentació dels 

membres assistents a la 

reunió. 

 

 

En primer lloc es presenta el senyor Marçal Alofra, tècnic de 

manteniment de vies verdes de la Diputació de Girona, el 

qual disculpa la presència del senyor Albert Gómez i Casas 

president de vies verdes de la Diputació de Girona. 

En segon lloc es presenten la resta dels membres 

assistents que consten a dalt. 

3. Justificació del projecte. 
Josep Sanmartí justifica el projecte al senyor Alofra 

mitjançant una presentació Powerpoint. També presenta el 

blog i pàgina facebook del projecte així com diferents 



articles al Diari El Punt Avui i altres a revistes municipals. 

4. Accions dutes a terme 

fins ara. 

Josep Sanmartí fa un resum de les tasques realitzades fins 

a dia d'avui, recollides en les actes anteriors. 

5.  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  entre l’ajuntament i centres educatius del municipi 

que representen, que es troba a l'adreça web: 

      

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

20N5Sw7Y.kGOx8CFAqZIY 

 

                    

6.Sol·licitud de suport tècnic 

i econòmic a la Diputació de 

Girona.  

Josep Sanmartí, en nom de tots els convocants de la 

reunió,  manifesta al senyor Alofra la necessitat del suport 

tècnic i econòmic de la Diputació de Girona, per tal de poder 

dur a terme el projecte. 

 

7.Valoració de la Diputació 

de Girona i grau de 

compromís.  

- El senyor Alofra valora molt positivament el projecte tot i 

que considera que pot ser complex degut a la llargada del 

mateix. Per tant, planteja la possibilitat d’escurçar-lo. Així 

mateix, manifesta que és important definir de quin tipus de 

via es tracta ( Via Verda, Bici Carril, etc.) 

Exposa que, pel que fa al suport tècnic, podem comptar 

amb la Diputació i pel que fa al suport econòmic proposa 

dues possibles vies per aconseguir finançament: 

1. Que els ajuntaments entrin dins del consorci, ja que el 

consorci és qui pot presentar el projecte a Foment. Però 

sembla ser que les ajudes estan parades i, a més, hi ha cua 

de projectes a presentar. 

2. Que els ajuntaments redactin conjuntament un projecte i 

que el presentin a Europa per tal d'aconseguir una 

subvenció europea i que, a més, entrin a formar part del 

consorci. Però es necessita definir més el projecte i potser 

acotar el recorregut ... 
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Tot i així comenta que si els ajuntaments hi destinen una 

partida pressupostària , des de la Diputació també hi 

podrien col·laborar. 

El senyor Alofra pregunta pel suport econòmic que pensen 

donar els ajuntaments. 

Els representants dels ajuntaments manifesten que pensen 

destinar-hi una partida econòmica de cares al pressupost 

del 2016 però que la quantitat dependrà de la realitat 

econòmica de cada ajuntament. Manifesten que el projecte 

estava contemplat en els respectius programes electorals.  

En Josep Sanmartí comenta que l’Ajuntament de Sils ja hi 

ha destinat una partida per aquest any 2015 per començar a 

senyalitzar-lo a dins el municipi i la regidora de Sils ho 

confirma. 

El senyor Alofra manifesta que si hi ha un finançament per 

part dels ajuntaments és més fàcil que la Diputació hi aposti 

i hi col·labori.  

Manifesta que li traspassarà tota la informació donada en 

aquesta reunió al Sr. Albert Gómez , president de vies 

verdes  i aquest, a la vegada, aprofitant que dilluns vinent  

té una reunió amb el president de la Diputació de Girona, 

Sr. Pere Vila ,  li podrà parlar del projecte i demanar una 

reunió per celebrar-la conjuntament amb tots els agents 

implicats, al mateix edifici de la Diputació de Girona. 

La senyora Anna Camps demana que en els pertinents 

traspassos d’informació es recalqui que és un projecte 

consensuat per les comunitats educatives i els consistoris 

de quatre municipis i que, per tant, és un projecte de pes.  

El senyor Alofra, en referència al finançament econòmic del 

projecte, planteja el poder fer una reunió purament 

econòmica entre ajuntaments i president de la Diputació de 

Girona. 

Aquesta reunió es troba adient però abans s’acorda 



celebrar-ne una altra amb el President de la Diputació de 

Girona per tal d’explicar-li el projecte en primera persona. El 

senyor Alofra es compromet a traspassar al senyor Albert 

Gómez aquesta informació l’endemà i així, posteriorment, 

poder sol.licitar l’esmentada reunió amb el President de la 

Diputació,  la primera quinzena de novembre. I quan l’hagi 

aconseguida, la comunicarà a en Josep Sanmartí per tal 

que ho comuniqui a  la resta de membres implicats en el 

projecte. 

El senyor Jordi Gironès, Alcalde de Riudarenes, proposa 

que en la  reunió que mantinguem amb la Diputació de 

Girona, demanem un compromís econòmic mitjançant un 

conveni de quatre anys per poder-lo dur a terme a mig 

termini, proposta que sembla bé a la resta dels assistents. 

El tècnic de senderisme i manteniment rutes del Consell 

Comarcal de la Selval manifesta que ells ofereixen tot el 

suport en l’assessorament de la senyalització i posterior 

manteniment, amb l’objectiu d’unificar tots els senyals de la 

comarca. 

 

 

8. Proposta de reunió de 

seguiment entre Diputació 

de Girona, Ajuntaments, 

Comunitat Educativa i 

Consell Comarcal de la 

Selva. 

 S’acorda de celebrar la propera reunió de tots els agents 

implicats  durant la primera quinzena de novembre amb el 

President de la Diputació de Girona a l’edifici de Girona, a 

poder ser en una sala gran amb projector, per poder fer la 

presentació del projecte,  prèvia sol.licitud del Sr. Alofra al 

Sr. Albert Gómez i aquest al President, Sr. Pere Vila i 

Fulcarà 

5. Precs i preguntes.  --- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Sense més assumptes a tractar, s’ aixeca la sessió a les 13:45 hores i en queda la present 

acta. 

Mònica Crespo                                                         Josep Sanmartí 

Secretària de la reunió                                               Coordinador 


