
Generalitat de Catalunya  

Departament d’Ensenyament 
 
Escola Josep Boada de Riudarenes 
Escola Jacint Verdaguer de Sils 
Escola Els Estanys de Sils 
Institut de Sils 
Escola Sant Iscle de Vidreres 
Escola Salvador Espriu de Vidreres 
Institut de Vidreres 
Escola Sant Jordi de Maçanet de la Selva 
Escola de Maçanet de la Selva 
Institut de Maçanet de la Selva 
 

 

ACTA 1ª REUNIÓ PROJECTE CARRIL BICI RIUDARENES – SILS - VIDRERES - 

MAÇANET DE LA SELVA                                                       

 

ASSISTENTS:  

Núria de Gil (Directora escola Nova de Maçanet), Anna Camps (Directora escola Sant 

Jordi de Maçanet), Enric Ribes (director institut de Maçanet de la Selva , Jordi Gironès 

(Alcalde de Riudarenes), Martí Nogué (Alcalde de Sils),  Mª José López (Regidora 

d’educació ajuntament de Sils), Joan Maria Orri (president AMPA escola Josep Boada 

de Riudarenes), Yolanda Arbolea (Directora Institut de Sils), Carme Dilmé (Directora 

escola Estanys de Sils), Rosa Boada (Directora escola Sant Iscle de Vidreres), ........ 

(Cap d’estudis escola Salvador Espriu de Vidreres), ......... (Presidenta AMPA Institut de 

Maçanet de la Selva), David Moruny (President AMPA institut de Vidreres), Antoni 

Guinó (Alcalde de Maçanet de la Selva), 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 de 

l’escola Jacint Verdaguer, coordinador del departament mediambiental i dinamitzador 

del present projecte)  

 

ABSENTS:  Jordi Camps (Alcalde de Vidreres), Lluís Hernández (Director Institut de 

Vidreres) i representants AMPAs que no consten entre els assistents. 

 



El 3 de setembre a les 10:00h, es van reunir a l’escola Jacint Verdaguer de Sils els 
alcaldes a dalt esmentats, com a resposta a la petició dels centres escolars i les 
respectives AMPAs dels municipis de Sils, Riudarenes, Vidreres i Maçanet de la Selva,  
a fi de tractar els següents punts de l’ordre del dia: 
 

 

1. Presentació dels membres assistents a la reunió. 
2. Justificació de la proposta per part dels centres escolars dels quatre 

municipis. 
3. Valoració dels Consistoris convidats i grau de compromís de cada un 

d’ells. 
4. Torn obert de paraula. 
5. Proposta de calendari de seguiment 

 

  

Assumpte Consideracions, Accions i/o Acords 

1.Presentació dels 

membres assistents a la 

reunió.. 

 

Cada un/a dels/de les membres assistents es presenta. 

2. Justificació de la 

proposta per part dels 

centres escolars dels 

quatre municipis. 

Josep Sanmartí, com a dinamitzador del projecte,amb el 

suport del powerpoint adjunt, argumenta als alcades la 

necessitat de construir un carril bici que uneixi els quatre 

municipis així com la conexió inter-urbana amb els 

diferents  centres escolars del mateix municipi. 

3. Valoració dels 

consistoris convidats i 

grau de compromís de 

cada un d’ells. 

Els alcaldes fan les següents valoracions: 

- Valoren molt positivament el projecte. 

- Veuen molts motius per defensar aquest projecte com 

a nus de municipis, ja que entre els quatre pobles  s’hi 

fan moltes activitats. 

- Veuen clarament la necessitat tant de construir un 

carril bici que uneixi els quatre municipis com de 

construir diferents trams de carril bici que comuniquin 

diverses zones del propi municipi. 

- Veuen dificultats en el fet de creuar les carreteres que 

separen els diferents pobles i en el fet d’entendre´s 

amb als propietaris dels terrenys afectats.  



- Veuen factible poder tirar endavant el projecte 

comptant amb la implicació (suport, finançament, 

assessorament ...) d’altres organismes públics: 

principalment del Consell Comarcal i la Diputació de 

Girona.  

Per fer això, s’acorda seguir els següents passos:  

1. Cada Consell Escolar de cada un dels centres 

educatius entregarà un escrit al seu ajuntament 

plantejant la necessitat de construir l’esmentat 

carril bici. (Principis d’octubre d’enguany) 

2. Cada consistori es reunirà i decidirà en un Ple 

presentar, juntament amb els altres tres 

Consistoris i amb el suport del Consell Comarcal, 

la demanda de l’esmentat carril bici a la Diputació 

de Girona. (octubre-novembre) 

3. Els quatre Consistoris es reuniran, elaboraran el 

document, buscaran el suport del Consell 

Comarcal i l’entregaran a la Diputació de Girona 

juntament amb les peticions escrites dels diferents 

centres educatius. (octubre-novembre) 

 

4. Torn obert de paraula. - Es proposa la idea de fer-hi partícips els escolars 

d’alguna manera (potser fer-hi un concurs d’idees), per tal 

de sensibilitzar-los amb el projecte. 

- Es planteja la possibilitat que no només  s’hi pugui 

circular amb bicicleta sinó també a peu, perquè hi ha 

alumnat que es desplaça a peu al centre escolar. 

- Es proposa fer una recollida de signatures per tal  de 

recolzar el projecte. 

- Es proposa la idea de fer algun acte conjunt els centres 

educatius implicats, per tal de reivindicar el projecte i fer-

hi difusió mediàtica. Per exemple el dia internacional del 

medi ambient (5 de juny)  

- S’acorda que cada centre farà difusió del projecte a la 

seva comunitat escolar i que, per fer-ho, en Josep ens 



enviarà  la presentació Powerpoint d’avui via mail.  

5.Proposta de calendari 

de seguiment. 

- S’acorda que en Josep Sanmartí serà la persona que 

anirà fent el seguiment dels passos que s’estan duent a 

terme en relació al projecte. Ell serà l’interlocutor entre 

els diferents ajuntaments i els centres educatius. 

- S’acorda que la següent reunió la convocarà en Josep 

en funció de l’evolució que es vagi seguint. Igualment,  

ens mantindrà informats via mail. 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                  

Sense més assumptes a tractar, s’ aixeca la sessió a les 12 hores i en queda la present 

acta. 

 

 

 

 

Mònica Crespo                                                    Anna Jiménez 

Secretària de la reunió                                            Presidenta 

 

 

 

 

 

 



  

 


