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ACTA DE LA CINQUENA REUNIÓ PROJECTE CARRIL BICI / SENDERISME 

RIUDARENES, SILS, VIDRERES I MAÇANET DE LA SELVA                                                

 

ASSISTENTS: 

 Albert Gómez (President del Consorci de Vies Verdes de la Diputació de Girona), Manel 

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

Nogué (Alcalde de Sils i Vicepresident del Consell Comarcal de la Selva) , Antoni Guinó 

(Alcalde de Maçanet de la Selva)  Jordi Camps (Alcalde de Vidreres),  Antonio Fernández 

(Regidor de Governació , recursos humans, urbanisme , sostenibilitat mediambiental i 

urbanitzacions Ajuntament de Vidreres), Maria Guillaumes ( Cap d’Estudis Institut de Sils), 

Cinta Gelabert (Cap d’Estudis Escola Nova de Maçanet), Jordi Ceña (Representant AMPA 

Escola Jacint Verdaguer de Sils) , David Corredor ( Representant AMPA Escola Josep 

Boada de Riudarenes), Mª Carmen Parente ( Representant AFA Escola  Nova de Maçanet 

de la Selva i AMPA Institut de Maçanet), Joan Navarro (Tècnic de senderisme i 

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

institut de Vidreres),  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 Gironès (Alcalde de Riudarenes)  i representants d’equips directius i 

AMPAs que no consten entre els assistents han justificat la seva no assistència però han 

manifestat el seu total recolzament al projecte. 

 

 

 

http://www.ajuntamentderiudarenes.cat/
http://www.ajuntamentderiudarenes.cat/
http://www.ajuntamentderiudarenes.cat/
http://www.ajuntamentderiudarenes.cat/
http://www.ajuntamentderiudarenes.cat/


El 5 de d’octubre de 2015 a les 17:00h, 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 i Maçanet),  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. 

 

 

Es presenten les diferents persones assistents a la reunió 

que consten a dalt.  

3. Justificació del projecte. 
Josep Sanmartí justifica el projecte al senyor Albert Gómez 

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 

Cada una de les persones esmentades exposa el traçat 

acordat  entre l’ajuntament i centres educatius del municipi 



ajuntaments i centres 

educatius, a càrrec de 

David Maruny (Vidreres i 

Maçanet), Josep Sanmartí 

( Sils) i Mònica Crespo 

(Riudarenes). 

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 Albert Gómez 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 Sr. Manel Gómez es disculpa per no haver assistit 

a l’anterior reunió.  

- Considera que és un projecte molt interessant, 

comparteix totes les argumentacions que han fet 

néixer aquest projecte i el qualifica com un “tema 

d’interès indiscutible”.  

- El projecte, tot i que s’escapa de la filosofia de les 

vies verdes (recuperar antics traçats de trens, que 

acostumen a ser trams rectes i que passen per fora 

del nucli urbà) comparteix una cosa fonamental : el 

foment de l’ús de la bicicleta. 

- Manifesta que com a Consorci no tenen capacitat de 

crear nous traçats, però el que sí poden és fer-ne el 

manteniment.  

- També poden col·laborar en buscar administracions 

que s’encarreguin del finançament. 

- Hi ha municipis que porten molts anys formant part 

del Consorci i que esperen finançament per poder 

dur a terme el seu projecte.  

- Per tant, valora com a imprescindible que els quatre 

ajuntaments formin part del Consorci. Destaca que 

un 40% dels ingressos del Consorci el fan els 

ajuntaments. 

- S’avenen a fer l’acompanyament dels passos a 

seguir a partir d’ara. 

- Manifesta que més que un projecte és un traçat i el 

que creu que hauria de ser el proper pas és proposar 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zP2E20N5Sw7Y.kGOx8CFAqZIY
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a la Diputació que en redacti el projecte. 

- Per fer el projecte caldrà: 

. Revisar el traçat 

.Definir unes fases d’execució (començar per 

l’imprescindible) 

. Estimar el cost  

- Un cop fet el projecte es buscarà finançament: 

FEDER ... 

- El Sr. Albert Gómez no dubta que tindrem la 

implicació de la Diputació. Manifesta que a la 

Diputació hi ha un equip de treball molt potent. 

- Creu que el nucli central del projecte és la connexió 

entre municipis i posteriorment es poden anar 

construint ramals. Per tant, la connexió entre 

municipis hauria de ser la primera fase del projecte. 

- Troba adient celebrar la reunió amb el president de la 

Diputació de Girona per tal d’exposar-li els motius per 

dur a terme aquest projecte. I considera que la tasca 

que els hem de demanar és redactar el projecte, 

valorar-ne el cost i temporalitzar l’actuació durant els 

propers quatre anys. 

 

8. Comunicació de la data 

de reunió amb el President 

de la Diputació de Girona 

pel proper mes de 

novembre. 

 S’acorda assistir a la propera reunió a la Diputació de 

Girona on ens rebrà el President, Sr. Pere Vila, 

conjuntament amb de tots els agents implicats  el 10 de 

novembre de 2015 a les 18,00 h. . Comptem amb la prèvia 

confirmació i disposarem d’una sala amb cabuda mínima de    

30 persones i  projector, ordinador i connexió a internet per 

poder fer una exposició del projecte.  

5. Precs i preguntes.  Cap 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Sense més assumptes a tractar, s’ aixeca la sessió a les 18,10 hores i en queda la present 

acta. 

Mònica Crespo                                                         Josep Sanmartí 

Secretària de la reunió                                               Coordinador 


