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ACTA DE LA SEGONA REUNIÓ PROJECTE CARRIL BICI RIUDARENES, SILS, 

VIDRERES I 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) , Dolors Iborra 

(Directora escola Sant Iscle de Vidreres), Rosa Boada (Directora escola Salvador 

Espriu de Vidreres),  Lluís Hernández (Director institut de Vidreres), Anna Jiménez 

(Directora escola Jacint Verdaguer de Sils), Carme Dilmé (Directora escola Els Estanys 

de Sils), Yolanda Arboleas (Directora Institut de Sils), Mònica Crespo (Directora escola 

Josep Boada de Riudarenes), Maria Simó (Cap d’estudis escola Josep Boada de 

Riudarenes), Antoni Guinó (Alcalde de Maçanet de la Selva), ), Martí Nogué (Alcalde de 

Sils),  Mª José López (Regidora d’educació ajuntament de Sils),  Jordi Gironès (Alcalde 

de Riudarenes) David Moruny (President AMPA institut de Vidreres), Ramon Gràcia 

(President AMPA escola Salvador Espriu de Vidreres), Jordi Ceña (Representant 

AMPA escola Jacint Verdaguer de Sils), Lupe Ocaña i Laia Tosas (Representants 

AMPA escola Els Estanys 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), Xavier Viñas (professor i coordinador departament 

mediambiental de l’institut de Vidreres) i Josep Sanmartí (mestre i coordinador del 

departament mediambiental de l’escola Jacint Verdaguer de Sils i dinamitzador del 

present projecte).  



 

ABSENTS:  Jordi Camps (Alcalde de Vidreres)  i representants AMPAs que no consten 

entre els assistents. Aquests darrers han justificat seva absència i han manifestat el seu 

total recolzament al projecte. 

 

El 28 de gener a les 9:30h, 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. Aprovació de l’acta anterior 
2. Traspàs d’informació i previsió de calendari de cada un dels consistoris 
3. Precs i preguntes 
4. Accions de suport per part dels centres escolars 

 

  

Assumpte Consideracions, Accions i/o Acords 

1.Aprovació de l’acta 

anterior. 

 

L’acta anterior queda aprovada sense cap esmena. 

2. Traspàs d’informació i 

previsió de calendari de 

cada un dels consistoris. 

Els alcaldes assistents informen que han acomplert el que 

es va acordar en la passada reunió: ja s’ha aprovat el 

projecte en els diferents consistoris i s’ha demanat suport i 

ajuda al Consell Comarcal. 

Ara falta que el Consell Comarcal presenti un possible 

itinerari amb la seva valoració econòmica i aquest 

presentar-lo a la Diputació de Girona perquè ajudi en el 

finançament del projecte. 

 

Intervenció d'en Josep Gesti, tècnic del consell Comarcal: 

Cal aclarir si el que es vol és una línia recta que connecti els 

quatre municipis, paral·lela a la carretera, asfaltada, vallada 

..., o una connexió aprofitant les xarxes de camins ja 

existents, amb la senyalització pertinent i l’adequació dels 

“punts negres” existents. 

En el cas que es triï la primera opció, avança que és una 

obra important amb una despesa econòmica considerable i 



dur-la a terme és molt més complexa. Si s'opta per la 

segona opció, el projecte és molt més viable. 

Recalca la importància de saber quines són les rutes que 

actualment empra l’alumnat i la ciutadania en general. 

D’aquesta manera, a partir del traçat de la xarxa de camins i 

les rutes d’ús habitual, es podria establir el traçat del 

projecte. 

 

S’acorda: 

- Que optem per la segona opció. 

- Que en Josep Gesti farà arribar a cada un dels 

consistoris i a en Josep Sanmartí un plànol amb la 

xarxa de camins ja existents.  (termini 1 mes) 

-  Que en Josep Sanmartí farà arribar l’esmentat  

plànol a cada un dels centres educatius. 

- Que els centres educatius i els consistoris faran una 

detecció de les rutes d’ús habitual   ( a peu o en 

bicicleta) de l’alumnat per arribar als centres 

educatius. 

- Que els diferents consistoris, juntament amb els 

centres educatius corresponents, a partir del plànol 

d’en Josep Gesti i de les rutes habituals detectades, 

establiran un possible traçat (tan dins del poble com 

entre els pobles). 

- Que en Josep Sanmartí tornarà a convocar una altra 

reunió al tercer trimestre, per tal d’exposar la tasca 

realitzada i consensuar un traçat. 

3. Precs i preguntes. - Hi ha camins traçats que no empalmen amb d’altres 

per poc tros. Es demana que s’estudiï poder-los 

empalmar. 

- Es demana que les rutes que es tracin siguin el 

màxim de segures i estiguin ben senyalitzades però 

que també economitzin la distància del trajecte. (si 

són segures però donen una excessiva volta per 

arribar al lloc no seran utilitzades, i s’optarà per les ja 

existents, possiblement mancades de seguretat). 



- S’apunta la idea que en el diferents programes 

electorals hi consti el present projecte. 

4. Accions de suport per 

part del centres escolars. 

Punt pendent de tractar 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                  

Sense més assumptes a tractar, s’ aixeca la sessió a les 10:45 hores i en queda la 

present acta. 

 

 

 

 

Mònica Crespo                                                    Anna Jiménez 

Secretària de la reunió                                            Presidenta 

 

 

 

 

 

  

 


