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JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

• Als nostres centres educatius tenim alumnat 
que prové del centre del poble però també de 
les urbanitzacions i els municipis propers. Per 
desplaçar-se al nostre centre requereixen 
d’un  mitjà de transport. La bicicleta és una 
bona opció, però actualment perillosa.   

 En aquest sentit, la construcció d’un carril 
bici / senderisme  possibilitaria un 
desplaçament a l’abast de nens/es i joves, 
que seria  segur, autònom, 
econòmic,sostenible, saludable  ... 

 



OBJECTIU DEL PROJECTE 

• Construcció d’un carril bici / 
senderisme que uneixi les diferents 
zones del propi municipi  i els quatre 
pobles, per tal de fer possible que 
l’alumnat de cada un dels quatre 
municipis es pugui desplaçar amb 
bicicleta al seu centre  educatiu (a 
vegades fora del municipi), de forma 
autònoma i segura. 
 

 



A MÉS, AQUEST CARRIL BICI / 
SENDERISME... 



• Propiciaria poder fer sortides escolars 
amb bicicleta al propi i a d’altres 
municipis. 

 



• Fomentaria les activitats d’intercanvi  
entre els diferents centres escolars. 

 



• Proporcionaria un desplaçament autònom 
i segur, a peu o amb bicicleta, dins del 
propi municipi, per a tots/es els 
habitants del poble. 

 



• Proporcionaria un desplaçament autònom 
i segur, a peu o amb bicicleta, entre 
municipis. 

 



• Contribuiria a la conservació del medi 
ambient i a la pràctica d’exercici físic. 



• Atrauria un turisme saludable (cicloturisme). 

 



• Possibilitaria el poder arribar amb bicicleta, 
de manera segura, a l’estació de Sils 
(important punt de comunicació amb Barcelona 
i Girona). 

 



PER DUR A TERME AQUEST 
PROJECTE, FINS A DIA 

D’AVUI, HEM REALITZAT LES 
SEGÜENTS ACTUACIONS:   

 



REUNIONS 



1.- Reunió el 3-9-14 en la qual les 
Comunitats Educatives dels  Centres  
Educatius de Riudarenes, Sils, Vidreres i 
Maçanet de la Selva convoquen els  4 
Ajuntaments  per presentar-los el projecte 
i conèixer la seva valoració i grau de 
compromís. En aquesta reunió s’acorden unes 
actuacions. 
 
 
 
 



2.- Reunió el 28-1-15 de  traspàs d’ informació 
del compliment de les actuacions acordades i 
per acordar-ne de noves (disseny dels traçats 
municipals i de fora el municipi per part de 
l’ajuntament i les comunitats educatives dels 
corresponents centres escolars, ). En aquesta 
reunió comptem amb l’assistència del Consell 
Comarcal. 



3.- Reunions de cada ajuntament amb els 
centres educatius del seu municipi per 
consensuar el traçat urbà i inter-urbà, 
celebrades entre el febrer i l’abril de 2015 
 



4.- Reunió el 7-5-15 per exposar la tasca 
realitzada entre Ajuntaments i Comunitats 
Educatives  així com l’acord d’un traçat inter-
urbà  per presentar-lo conjuntament  a la 
Diputació de Girona .  
 



 
 
 

5.- Reunió el 8-9-15 de tots els agents 
implicats  per presentar el projecte a la 
Diputació de Girona, exposar el traçat urbà 
i inter-urbà consensuat entre Ajuntaments 
i Comunitats Educatives i sol.licitar el seu 
suport tècnic i econòmic. 
 



 
 
 

DIFUSIÓ DEL PROJECTE 
 

MITJANÇANT : 
 
 



1. LA CONSTRUCCIÓ D’UN BLOG I D’UN FACEBOOK DEL PROJECTE: 
 
BLOG :   
  https://rimavisi.wordpress.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
FACEBOOK:  
https://www.facebook.com/pages/Rimavisi/1011763195514678 
 
 

https://rimavisi.wordpress.com/
https://rimavisi.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Rimavisi/1011763195514678
https://www.facebook.com/pages/Rimavisi/1011763195514678


2.- LA PÀGINA WEB DE CADA CENTRE EDUCATIU. 
 
 



3.- L’ATENCIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
INTERESSATS EN EL PROJECTE: 

 
* ARTICLES AL DIARI «EL PUNT AVUI» 

 
* ARTICLES A REVISTES MUNICIPALS. 
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AIXÍ DONCS, A PARTIR D’ARA CAL  
L’ACTUACIÓ CONJUNTA DE: 

 
 ELS QUATRE AJUNTAMENTS 
 EL CONSELL COMARCAL 
 LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
 
• Construint i mantenint la part del carril bici / senderisme 

que pertany al propi municipi.  
• Coordinant-se amb els municipis colindants, per tal 

d’unificar actuacions. 
• Senyalitzant inter-urbanament el carril bici / senderisme 

perquè arribi fins als diferents centres escolars i, si es 
vol, a altres llocs d’interès. 

•  Etc. 
 



 ALS 4 AJUNTAMENTS,  

 A LES COMUNITATS EDUCATIVES  

DELS 10 CENTRES EDUCATIUS  

i  

AL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 

 

ENS AGRADARIA QUE AQUEST PROJECTE  

 

FOS UNA REALITAT. 

 

 



Moltes gràcies per la seva 
assistència. 



Ajuntament de Riudarenes 
Ajuntament de Sils 

Ajuntament de Vidreres 
Ajuntament de Maçanet de la Selva 

 
Comunitats Educatives dels Centres Escolars: 

-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. 

 
Consell Comarcal de la Selva 

 


