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EXPOSICIÓ 

Els Ajuntaments dels municipis de Riudarenes, Sils, Vidreres i Maçanet de la Selva, 

juntament amb la seva Comunitat Educativa formada pels Centres Educatius i les 

respectives  AMPAs plantegem aquest projecte a la Diputació de Girona per tal de 

rebre finançament econòmic i assessorament tècnic en aquells aspectes que pertoqui. 

 

ANTECEDENTS 

El present projecte sorgeix a rel d’una necessitat que les comunitats educatives de 

Riudarenes, Sils, Vidreres i Maçanet de la Selva detecten en referència al 

desplaçament de l’alumnat. Aquesta necessitat es planteja al mes de setembre passat 

als quatre consistoris, els quals la compartim i ens comprometem a treballar plegats.  

Junts (Comunitats Educatives i Ajuntaments) hem avançat en  el projecte, arribant als 

acords que tot seguit els plantegem. 

Val a dir, que tenim el suport del Consell Comarcal de la Selva, qui ens ha assesorat 

en alguns aspectes. 

 

JUSTIFICACIÓ 

• Als centres educatius de Riudarenes, Vidreres, Sils i Maçanet de la Selva tenim 

alumnat que prové del centre del poble però també de les urbanitzacions i els 

municipis propers. Per desplaçar-se als centres escolars requereixen d’un  

mitjà de transport. La bicicleta o bé caminant és una bona opció, però 

actualment perillosa.   

 En aquest sentit, la construcció d’un carril bici i de senderisme pos sibilitaria 

un desplaçament a l’abast de nens/es i joves, que s eria  segur, autònom, 

econòmic, sostenible, saludable  ...  
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OBJECTIU  

• Construcció d’un carril bici i de senderisme que uneixi les diferents zones del 

propi municipi  així com els quatre pobles, per tal de fer possible que l’alumnat 

de cada un dels quatre municipis es pugui desplaçar amb bicicleta o a peu al 

seu centre  educatiu (a vegades fora del municipi), de forma autònoma i 

segura. 

 

 

ALTRES BENEFICIS: 

• Propiciaria poder fer sortides escolars, a peu o 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 o a peu, de manera segura, a 

l’estació de Sils (important punt de comunicació amb Barcelona i Girona). 
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DISSENY DEL TRAÇAT: 

Després de dur a terme diverses reunions, els  ajuntaments i les comunitats 

educatives  hem consensuat el traçat que queda recollit a l’adreça següent: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zP2E20N5Sw7Y .kGOx8CF

AqZIY 

Val a dir que, per dissenyar-lo, hem tingut en compte: 

1. Les rutes que actualment s’utilitzen per arribar als centres educatius. 

2. Vies/camins ja existents (El Consell Comarcal ens va fer arribar els “Camins de 

l’Aigua”) 

3. Principi de seguretat. 

4. Principi d’economia quilomètrica (el camí més curt possible, ja que si fem donar 

molta volta no s’utilitzarà) 

 

CLOENDA: 

Als Ajuntaments i a les Comunitats Educatives dels municipis de Riudarenes, Sils, 

Vidreres i Maçanet de la Selva ens agradaria que aquest projecte fos una realitat. 

Moltes gràcies.  

 

AJUNTAMENTS, COMUNITATS EDUCATIVES (ESCOLES, INSTITUTS i 
AMPAs) DE RIUDARENES, SILS, VIDRERES , MAÇANET DE LA SELVA i 
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA  
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ARTICLES  D’INTERÈS: 

1.- Article del diari “El Punt Avui” del 21 de març  de 2015  
 
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territo ri/13-serveis/834693-promouen-
carrils-bici-per-facilitar-lacces-als-centres-educa tius-de-quatre-
pobles.html?tmpl=component&print=1&page= 
 
2.- Article del diari “El Punt Avui” del 13 de maig  de 2015  
 
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territo ri/13-serveis/853896-
.html?cca=1 
 
3.- Articles penjats a diferents mitjans de comunic ació locals 
 
https://sites.google.com/site/jacintverdaguersils/c arril-
bici/projectecarrilbiciriudarenes-sils-vidreres-mac anetdelaselva  
 
 
https://sites.google.com/site/jacintverdaguersils/c arril-
bici/2areunioprojectecarrilbiciriudarenes-sils-vidr eres-macanetdelaselva  
 
http://www.tribunaselvatana.cat/CA/224/noticies/seg ona-reunio-del-projecte-de-
carril-bici-riudarenes-sils-vidreres-ma%C3%A7anet.h tml  
 
 
https://docs.google.com/file/d/0ByRqz9EGoyctTWhrVW5 vUHQ5Tzg/edit  
 
https://docs.google.com/file/d/0ByRqz9EGoyctejlrZk9 tbW0tY00/edit  
 
ADREÇA DEL PROJECTE: 
 
https://rimavisi.wordpress.com/  
 
ADRECES DE CONTACTE: 
 
 
Ajuntament de Riudarenes �                   alcaldia@riudarenes.org 
 
Ajuntament de Sils �                               alcalde@sils.cat 
 
Ajuntament de Vidreres �                        jordi.camps@vidreres.cat 
 
Ajuntament de Maçanet de la Selva �    aguino@massanetdelaselva.cat 
 
Consell Comarcal de la Selva �              jnavarro@selva.cat 
  
Comunitats Educatives:  
(Centres Educatius i AMPAs) �              projecterimavisi@gmail.com  
 
                                                                  
 


