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Un futur millor 
per Maçanet de 
la Selva
Ens plau dirigir-nos a vosaltres per primera vegada en aques-
ta eina d’informació com a equip de Govern de l’Ajuntament 
de Maçanet de la Selva. Un equip sorgit de les eleccions el 
maig del 2019 amb compromís pel municipi  i que a les pròxi-
mes pàgines podreu llegir la nostra feina i la nostra voluntat.
Aquest butlletí serà una eina d’informació per part de l’Ajun-
tament de Maçanet de la Selva que s’afegeix a  la resta de 
mitjans i instruments que oferim amb vocació d’informació, 
diàleg, proximitat i transparència.

Sense cap mena de dubte l’any 2020 ha estat un any amb 
molts reptes majúsculs i dificultats considerables. L’Ajunta-
ment no té una “vareta màgica” per solucionar tots els pro-
blemes, i això, sovint, crea frustracions tant a la ciutadania 
com als servidors públics. L’administració en general, i la 
municipal no és excepció, no pot arribar a tot arreu ni tan 
ràpid com hom voldria. No és una excusa, és una realitat, 
que els servidors públics; regidors, regidores i treballadors 
i treballadores de l’Ajuntament, vivim dia a dia, però la feina 
en equip no ens fa defallir en resoldre tots els reptes que 
se’ns presenten.

L’Ajuntament és la institució més propera i som les “trinxe-
res” de tots els problemes, dubtes i solucions de la ciutada-
nia. En moltes ocasions l’Ajuntament està molt més sol del 
que pot semblar. Però si avui se segueix treballant intensa-
ment amb totes les virtuts i defectes que podem cometre, és 
perquè hi ha un equip humà,  treballadors/es i regidors/es, 
que intenten, amb tota la bona voluntat del món i de forma 
incansable, donar resposta a les situacions i necessitats del 
nostre municipi.

Tenim un gran motor com Ajuntament que combina marxes 
curtes per resoldre les dificultats socials, econòmiques i de 
salut que ens ha generat la COVID-19, amb marxes llargues 
que impulsaran un Maçanet de la Selva més forta, més segu-
ra, més justa, més lliure i més digna. Perquè no volem renun-
ciar a créixer com a Societat i com a Poble. 

L’equip de Govern de Maçanet de la Selva us vol donar un 
immens gràcies a tot l’equip que fa possible poder tirar en-
davant aquest projecte: ciutadans i ciutadanes  que ajuden, 
col·laboren, participen i treballen per no aturar aquest poble, 
cada granet de sorra fa possible ajudar als maçanetencs i 
maçanetenques a tenir allò que ens uneix a tothom: un futur 
millor.
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mossos d’esquadra ho demanen, controls a les entrades 
i sortides del municipi i urbanitzacions i molts avisos 
de veïns i veïnes que exposen irregularitats o situacions 
que requereixen la intervenció municipal. 

*S’és plenament conscient que aquestes actuacions no són 
suficients, per aquest motiu s’està portant a terme el canvi 
de vigilants a policia. 

Què s’està fent com Ajuntament per què la respos-
ta dels Guàrdies sigui la que necessita Maçanet. 
• S’ha iniciat el canvi de vigilants a policia de forma gra-

dual, però reorganitzant el funcionament amb la creació 
de l’Àrea de Seguretat i Via Pública, ja que la Guàrdia 
Municipal entra a formar part de l’Àrea i es treballa amb 
coordinació amb tots els membres d’aquesta. 

• Amb relació a la ubicació de la Seu de la Guàrdia Muni-
cipal / Policia Municipal: 
• Es troba a la nova Àrea de Seguretat i Via Pública. 
• S’està acabant de dotar i organitzar l’Oficina d’Atenció 

al Ciutadà per recollir les denúncies, situada a l’Edifici 
de l’Ajuntament, la qual estarà oberta les 24 h. 

• S’ha preparat i dotat econòmicament el material neces-
sari per a un cos de policia i poder fer les compres ne-
cessàries de forma gradual. 

• Al costat de l’Àrea de Seguretat i Via Pública s’ha creat 
el nou dipòsit de vehicles municipals. 

• S’han comprat, per valor de 12.000 €, càmeres per ins-
tal·lar a tres punts del municipi. (Hi ha una prova pilot a 
Mas Altaba i Montbarbat que ja ha permès iniciar san-
cions a empreses que venien a abocar fora d’horari als 
punts de recollida amb material no permès i controlar 
entrades i sortides). 

De forma que  som conscients de les situacions que vivim i 
del que hem de fer front, per aquest motiu estem destinant 
recursos per fer el canvi.  

La policia 
municipal

Un dels reptes d’aquest Ajuntament és la segu-
retat. Per aquest motiu s’aposta per un cos de 
Policia.

Procés de canvi de Vigilants a Policia: 
• El 2017, el Departament d’Interior va autoritzar la crea-

ció de la Policia Municipal a l’Ajuntament de Maçanet 
de la Selva. 

• Al Pressupost del 2020, l’ajuntament va incloure per pri-
mera vegada les quatre places de policia, una de Capo-
ral i una d’Inspector. 

• Al Ple Extraordinari del 13 de Març es van dotar econò-
micament les places establertes en el pressupost. 

• El 12 de juliol es van publicar les bases per la convoca-
tòria de dues places d’agents i una plaça d’inspector i 
actualment s’està en ple procés de selecció de perso-
nal. 

Com es manté la seguretat mentrestant: 
• Es treballa amb un equip de set vigilants, un sotscap 

i un cap. Es compta amb un guàrdia per torn i es so-
lapen horaris entre un torn i l’altre, per tal que hi hagi 
dos guàrdies en determinades franges horàries. Davant 
la situació de la pandèmia s’ha apostat per començar a 
posar en marxa l’oficina de proximitat amb un guàrdia 
de referent.   

• Es té presència dels mossos d’esquadra i altres cossos 
de seguretat de forma habitual i constant per donar res-
posta a determinades necessitats. 

• Les funcions que s’estan portant a terme com a vigilants 
municipals són: control i supervisió dins el terme muni-
cipal, control en punts estratègics i estàtics de llocs i 
zones amb afluència de persones i d’activitats,  rutes 
per a tots els carrers, carreteres i camins (marcat amb 
un GPS), atenció telefònica 24 h (es reben moltes truca-
des per torn) assistència a domicilis quan truquen o els 

Projectes del municipi Projectes del municipi
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L’Ajuntament de Maçanet de la Selva ha iniciat un procedi-
ment de municipalització del servei de l’aigua a tot el mu-
nicipi de forma conjunta amb la voluntat de gestionar de 
forma directa el subministrament de l’aigua de tot Maçanet 
de la Selva. 

Al ple extraordinari del 4 de Novembre es van resoldre les al-
legacions presentades i l’aprovació definitiva de la memòria 

d’establiment i implantació del servei d’abastament domicili-
ari d’aigua potable al municipi de Maçanet de la Selva. 
Després de l’aprovació inicial de la memòria del subminis-
trament de l’aigua, es van presentar  al·legacions per part de 
l’empresa Sorea (el 21 de setembre), l’empresa Rec Madral 
(el 22 de setembre) i el Sr. Josep Maria Ciurana i Planas (el 
19 d’octubre).  
• L’empresa Sorea – Sociedad Regional de Abastecimien-

to de Aguas S.A.U – al·lega:
a. Que no hi ha comparació de models alternatius a la 
gestió de l‘aigua
b. Que el personal i el material que es destina és insu-
ficient.

Davant aquestes al·legacions de Sorea, l’Ajuntament les ha 
acceptat parcialment. 

• Rec Madral Companyia d’Aigües S.A. – al·lega principal-
ment:
a. La caducitat del procediment per l’incompliment de 
la comissió d’estudi a l’hora de lliurar la memòria en el 
termini de tres mesos.

b. L’existència d’instal·lacions i inversions pendents 
d’amortitzar que no s’han considerat a la memòria justi-
ficativa aprovada inicialment. 
c. La mancança en l’estudi econòmic i financer de la 
memòria d’establiment i de la seva proposta de tarifes; 
exposa en altres consideracions la qualitat de l’aigua. 

En aquest cas les al·legacions són desestimades perquè:
a. En el plenari del 8 de juny del 2020, la comissió es crea 
vàlidament amb nous membres i per a un àmbit d’anàlisi dis-
tint.
b. No s’acredita cap valor pendent d’amortitzar, i es consi-
dera que en cap moment l’empresa especifica quines ins-
tal·lacions concretes afectes al servei són de nova inversió 
i en quina data es van produir per tal de fer efectiu el càlcul 
d’amortització.
c. Alhora exposem que l’estudi econòmic que presentem es 
basa en un altre model de gestió i amb la possibilitat d’adop-
tar altres futures estructures tarifàries.
d. Respecte a l’estat de l’aigua segueix existint una situació 
de risc i de manca de garantia de compliment del servei amb 
la mínima qualitat exigida per la normativa vigent. 

• El Sr. Josep Maria Ciurana i Planas exposa una declara-
ció d’intencions i voluntats polítiques, presentades fora 
de termini. 

Aquestes al·legacions són inadmeses a tràmit per extempo-
rànies. 

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MEMÒRIA D’ESTABLIMENT 
I IMPLANTACIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT DOMICILIARI 
D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI DE MAÇANET DE LA SELVA. 
A la sessió plenària del 16 de juliol del 2020 es va aprovar 
inicialment la memòria d’establiment i implantació del Ser-
vei d’abastament domiciliari d’aigua potable al municipi de 
Maçanet de la Selva, on es defineix la forma de gestió, els 
béns, les instal·lacions necessàries per a la prestació i l’es-
tudi econòmic. 

En període d’al·legacions, 9 de setembre, es va rebre l’infor-
me favorable de l’Autoritat Catalana de la Competència en 
l’establiment del règim de monopoli. 
En aquest Ple del 4 de novembre, es va aprovar la resposta a 
les al·legacions i la memòria.
Amb la memòria aprovada, es tramita a la Generalitat de Ca-
talunya perquè ho traslladi a la Comissió Jurídica Assessora, 
la qual, amb l’informe favorable, ho trasllada a acord de Go-
vern. S’està pendent de l’informe favorable per poder iniciar 
les actuacions per subministrar l’aigua de forma directa.  

MENTRESTANT:
Actuacions portades a terme actualment i una vegada fina-
litzada l’aprovació de la memòria per part de l’Ajuntament: 
• Els advocats estan treballant en la creació de l’empresa, 

la qual quan es rebi l’aprovació final per part de la Ge-
neralitat, procedirem a executar els procediments esta-
blerts a la memòria.

• Els advocats estan treballant en la resolució del contrac-
te amb Sorea amb la voluntat de presentar una proposta 
d’acord per finalitzar el contracte i fer-ho coincidir amb 
la posada en marxa del nou model de gestió.

• El 9 d’octubre va entrar un contenciós administratiu de 
la Sra. Mercedes Palazón Vidas, el qual s’ha de donar 
trasllat de l’expedient de la memòria de l’aigua al jutjat. 

• L’Ajuntament està pagant un servei de cuba: cada di-
marts i cada dissabte de 10 a 13 h a la zona esportiva de 
Maçanet Residencial Park. Hi ha un dipòsit permanent a 
la zona d’aparcament del Casal de Jubilats de Maçanet 
Residencial Park.

• L’ajuntament s’ha adherit a l’Associació de Municipis i 
Entitats per l’Aigua Pública.

Projectes del municipi Projectes del municipi

Subministrament 
de l’aigua
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Des de l’inici de legislatura s’ha posat especial èmfasi en 
reordenar i posar al dia tot el que fa referència al mante-
niment i la planificació urbanística de les urbanitzacions i 
dels polígons industrials, ja que en tots dos casos feia anys 
que no s’hi treballava de manera sistemàtica. Aquesta és 
una feina coordinada entre les regidories de Medi ambient, 
Obres i serveis i Urbanisme.

A. Pla de xoc per a les 
urbanitzacions
• S’ha dut a terme una campanya de posada a punt de les 

urbanitzacions: inici del nou servei de neteja, desbros-
sada de camins, vials i accessos, neteja de parcel·les no 
edificades i de parcel·les edificades, neteja de les zones 
verdes i franges perimetrals.

• S’ha fet front a situacions concretes urbanísticament; 
afrontant llicències i procediments que havien quedat 
a un punt mort o bé que no avançaven per diversos mo-

tius, essent situacions de perjudici pel ciutadà. Alhora, 
es treballa amb perspectiva per afrontar de forma glo-
bal les deficiències que tenen Mas Altaba, Montbarbat, 
Residencial Park, el Molí i altres zones del municipi a 
nivell de reorganització urbanística i de serveis.

B. Sòl industrial
S’han de gestionar els polígons industrials, cadascun amb 
les seves peculiaritats, conjugant els interessos i necessi-
tats del municipi i les empreses. Disposar de polígons en bo-
nes condicions ha de permetre atraure a empreses i generar 
llocs de treball. Forma part, doncs, d’una planificació estra-
tègica de què volem pel nostre poble. Maçanet de la Selva té 
quatre zones qualificades d’industrials per a desenvolupar-hi 
activitat: Puigtió, Fontanilles, Can Roure i Torderola.

1. El Polígon Puigtió
És el més desenvolupat que té Maçanet. Es va dur a terme en 

dues fases. La primera fase la van realitzar els promotors i 
propietaris del polígon i la segona part va ser desenvolupada 
per l’Ajuntament de Maçanet de la Selva. Entre el 2010/12 
els propietaris de la primera fase del polígon van registrar a 
l’Ajuntament de Maçanet de la Selva la proposta d’una modi-
ficació puntual. Això va comportar certa ambigüitat jurídica 
que genera dubtes de què és de qui i qui és el responsable 
de determinats àmbits d’aquesta primera part del polígon.
 
Davant d’aquesta incertesa, el setembre del 2019, es va realit-
zar una reunió amb l’Associació del Polígon Puigtió, formada 
per la primera fase del polígon. En aquesta primera trobada es 
va posar a sobre la taula la situació del polígon i la voluntat de 
treballar conjuntament i resoldre els dubtes jurídics per tal de 
poder acordar un pla de treball a tot el polígon.
  
El setembre del 2020 es va dur a terme una reunió amb el 
representant de l’Associació del Polígon Puigtió, per tal d’ex-
plicar els terminis amb els quals treballa l’Ajuntament. Amb 
la voluntat de fer una bona gestió per part de les dues parts, 
es va emplaçar pel gener del 2021.

S’està treballant una proposta de gestió del polígon per acabar 
amb l’ambigüitat jurídica que hi ha de la primera fase. La voluntat 
és bastir juntament amb les empreses un pla de gestió conjunt.

MENTRESTANT, L’AJUNTAMENT HA ASSUMIT:
• La neteja de les franges perimetrals contra incendis del 

polígon.
• La poda dels arbres.
• S’han tapat una part dels forats dels vials, i es té pen-

dent tapar-ne d’altres.
• S’ha actuat a la illeta situada davant de l’empresa Trace 

Logístic.
• Relacionat amb l’enllumenat, l’Ajuntament ha encar-

regat un pla director a tot el municipi per tal de dur a 
terme un concurs públic que ha de recollir actuacions al 
polígon. Però fins que no hi hagi el nou concurs públic, 
no es procedirà a actuar en relació a l’enllumenat. L’úni-

ca actuació que s’està fent és retirar, amb la brigada, els 
fanals que estan a terra.

Queda pendent parlar amb els propietaris del subministrament 
de l’aigua del polígon, per tal de regularitzar-ne la situació.

2. El Polígon Fontanilles
El Polígon Fontanilles està ubicat a on actualment hi ha la 
Trety. Aquest polígon és molt gran i està pendent de desen-
volupar per fases i per diversos promotors privats. Aquest 
2020, des de l’Ajuntament s’han iniciat reunions i trobades 
amb els promotors d’una part del polígon per tal de tornar 
a tirar endavant el pla especial que es va presentar el 2014 
i no es va executar. En aquest pla es desenvolupa una part 
del polígon – situada entre la Trety i el Parc dels Bombers – i 
que permet tornar a posar Maçanet de la Selva al mapa amb 
l’oferta de sòl industrial durant anys vinents. 

3. El Polígon Can Roure
El Polígon Can Roure, situat a l’entrada oest venint d’Hostalric, 
és una zona industrial de Maçanet de la Selva sense expec-
tatives de créixer en superfície. Li cal una actualització que 
està pendent des de fa molts anys. Des de l’Ajuntament, con-
juntament amb els propietaris, s’ha de procedir a reordenar-lo. 
Queda pendent fer una proposta pels aparcaments, la zona de 
vianants, així com de normativa urbanística i de serveis.

4. El Polígon Torderola
És el de l’entrada principal per l’est de Maçanet. A la pràc-
tica la zona s’ha convertit en el segon pol comercial del 
poble. La principal feina que s’ha fet pel que fa a aquest 
polígon és la regulació sobre quins comerços i de quin ti-
pus s’hi poden posar, és a dir, la trama urbana consolidada, 
TUC, un document que s’està obligat a tenir i que no es te-
nia, i que regula el comerç des del punt de vista urbanístic 
a tot el municipi.

Projectes del municipi Projectes del municipi

Gestió del 
territori
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Urbanisme TerritoriFeina feta

Urbanisme
REGIDOR

Xavier Xarbau  
xxarbau@massanetdelaselva.cat

Saps què?
Maçanet és un municipi molt divers on a més del nucli 
urbà, també hi ha masies i urbanitzacions, molt impor-
tants ja que dels 7.802 habitants empadronats 3.875 vi-
uen a les tres més grans: Residencial Park, Montbarbat i 
Mas Altaba. (Dades del 16/12/20)

Des d’aquesta regidoria els objectius generals que ens hem 
plantejat són bàsicament tres, que a més estan estretament 
relacionats: millorar el servei, actualitzar els documents que 
ordenen la gestió urbanística i potenciar l’equip tècnic d’ur-
banisme. 

Vam entrar amb una idea molt clara de com volíem treba-
llar i sabent que ens trobaríem molta desorganització i feina 
endarrerida de planificació, com així ha estat. Des de les ur-
banitzacions a les zones industrials, passant per alguns sec-
tors del nucli, hi havia situacions que no estaven resoltes de 
manera adequada i també n’hi havia de particulars que esta-
ven encallades i requerien modificacions puntuals per poder 
arreglar-les. Això ho estem treballant des del primer dia amb 
l’equip humà que tenim i sense desatendre el dia a dia de la 
demanda de llicències i altres gestions. La idea és no desa-
tendre res però treballar amb cert ordre de prioritats que ens 

ajudi a anar tancant els temes. Pel que fa a l’equip humà, ens 
vam trobar un aparellador i un arquitecte encarregat de fer 
les llicències d’obres que no estaven a jornada completa, cap 
dels dos, i el tècnic que feia planejament urbanístic havia 
plegat feia poc. A més, les funcions en tasques urbanísti-
ques que durant anys havia fet el Secretari municipal, que 
també havia plegat feia menys de dos anys, no havien estat 
continuades pel seu substitut. Hem incorporat un arquitecte 
per a planejament i preveiem augmentar el nombre d’hores 
d’arquitecte aquest 2021 fent a més que passi a ser d’estruc-
tura pròpia de l’Ajuntament.

Esquemàticament, ens hem plantejat la feina de la manera 
que exposem a continuació.

Objectius generals de la regidoria:

1. Millorar el servei que 
hem de prestar al ciutadà
Objectius específics:
• Augmentar la velocitat de resposta en la concessió de 

les llicències,
• Clarificar circuits administratius i d’atenció al ciutadà
• Disposar de mecanismes de control de les llicències

QUÈ HEM FET FINS A DIA D’AVUI PER ACONSEGUIR AQUESTS 
OBJECTIUS I QUÈ HEM ASSOLIT?
• Estem millorant procediments administratius que tenim 

com a ajuntament, com les comunicacions prèvies per 
a les llicències d’obres o els circuits interns que seguei-
xen els expedients. 

• Ens hem dotat de les eines per tal de poder obrir pro-
cediments de disciplina urbanística i hem començat a 
treballar-hi en alguns casos.

 E S C A N E J A’ M

Les regidories, 
una per una
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- Hem elaborat la Trama Urbana Consolidada, que és el do-
cument que regula els establiments comercials. On poden 
situar-se els comerços, de quin tipus i de quines característi-
ques? Aquest és un document que, per llei, havíem de tenir i 
no teníem. Disposar d’aquest document hauria estalviat mol-
ta feina als tècnics a l’hora de donar resposta a consultes 
d’empreses o ciutadans. L’hem treballat des del planejament 
urbanístic, amb reunions amb els responsables de comerç i 
urbanisme de comarques gironines i també de l’àmbit supe-
rior català.

- Estem treballant també el sòl industrial, en relació també 
amb les regidories d’Obres i serveis i de Medi ambient. Hem 
de donar resposta als tres polígons industrials, cadascun 
amb les seves peculiaritats. Disposar de polígons per tal 
d’atraure empreses i per tant llocs de treball va lligat a la pla-
nificació i desenvolupament urbanístic. En el cas del Polígon 
Puigtió, l’històric, cal fer-ne la recepció, en el cas del Fonta-
nilles (zona de la Trety), estem treballant per desenvolupar la 
part que va quedar a mitges ja fa molts anys, i que ens haurà 
de permetre disposar de sòl per a noves naus. Pel que fa al 
Polígon Can Roure, l’actuació que cal fer-hi es pot resumir en 
una posada al dia que permeti a empreses que s’hi interes-
sen poder operar-hi d’acord amb les seves necessitats.

- Les granges són un altre sector subjecte a normativa urba-
nística. Si tot va bé a principis d’any hem d’acabar el proce-

diment que els haurà de permetre funcionar d’acord amb els 
seus projectes empresarials.

-Les altres grans unitats d’actuació són cadascuna de les 
tres grans urbanitzacions que tenim al municipi. Tant a 
Residencial Park, com Mas Altaba i Montbarbat, seguirem el 
procediment de treball que hem utilitzat al SUDr-1: recopilar 
tot el que s’hi ha fet fins ara i establir els passos a fer per po-
sar-les al dia respecte a la regulació urbanística i de serveis.

- Ens hem trobat també situacions de propietaris particulars 
que s’han vist afectats per a errors de documents de plani-
ficació anteriors. En aquests casos que seria una injustícia 
flagrant haver d’esperar molt de temps a una modificació 
general, treballem en la línia de modificacions puntuals, que 
evidentment han de ser molt justificades. Ja hem solucionat 
alguna situació per aquesta via i en tenim alguna en agenda 
que també seguirà aquesta via.

- Hem encarregat un avantprojecte de rehabilitació de la Pis-
ta Jardí. Urbanísticament, l’equipament en si, però sobretot 
l’entorn, és una actuació que pot tenir un gran impacte pel 
comerç i l’activitat de Maçanet, ja que a la pràctica la zona de 
l’Avinguda Catalunya s’ha tornat l’eix comercial més impor-
tant del municipi. Aquest avantprojecte ens ha de permetre 
estar a punt per fer l’actuació i poder anar a buscar finança-
ment amb arguments fonamentats tècnicament.

Territori Urbanisme

2. Planificar i resoldre 
d’acord amb les necessitats 
i interessos dels diferents 
sectors
Objectius específics:
• Elaborar i actualitzar els documents d’ordenació i regu-

lació per a la gestió urbanística del municipi.
• Modificar aquelles situacions concretes fruit d’errors de 

planificacions urbanístiques anteriors o de situacions 
injustes per tal de preservar l’interès dels particulars.

• Planificar d’acord amb les necessitats dels diferents 
sectors prioritzant l’interès públic i comunitari.

QUÈ HEM FET FINS EL DIA D’AVUI PER ACONSEGUIR AQUESTS 
OBJECTIUS I QUÈ HEM ASSOLIT?
- Hem desencallat l’àrea d’actuació SUDr1, és a dir, la zona 
que s’està edificant entre el nucli i Bellavista i que ens do-
narà continuïtat urbana amb tota aquella zona. A l’inici de 
legislatura vam encarregar una diagnosi de la situació als 
serveis tècnics del Consell Comarcal, des del minut zero del 
projecte fins a la situació actual. Després ho hem treballat 
amb l’Arquitecta de planejament urbanístic del nostre equip 
conjuntament amb una assistència jurídica externa.

Amb això hem aconseguit un full de ruta clar, amb els passos 
a seguir des d’ara i fins a la recepció per part de l’Ajunta-
ment d’aquesta unitat de desenvolupament urbanístic. Fins 
que arribi aquest moment la Junta de compensació formada 
pels propietaris de les parcel·les és la responsable de tirar 
endavant el projecte. Des del Govern municipal hem estat 
constructius, fomentant la millor solució per a totes les parts 
i acompanyarem el procés fins a la seva finalització.

- Un document ordenador que també tenim encallat és el Ca-
tàleg de masies. Hem fet feina d’actualització i recopilació, i 
ho tornarem a encarregar al Consell Comarcal, al qual es va 
fer el primer encàrrec del catàleg i que va quedar parat un 
cop des de la Comissió d’urbanisme de Girona, el 2015, ens 
van demanar fer-hi esmenes per poder-lo aprovar. Aquest 
document es va deixar parat i és important poder-lo aprovar 
perquè en suposa tenir unes normes per a totes les masies, 
i no haver d’anar cas per cas, que és el que ens passa ara i 
ens alenteix moltíssim qualsevol actuació que un propietari 
vulgui fer.

Urbanisme Territori
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- El treball en equip, amb participació de tècnics, personal 
administratiu i regidors en reunions setmanals, és un canvi 
de cultura organitzativa que estem procurant implantar des 
del primer dia.

- La metodologia que seguim es basa en treballar les unitats 
urbanístiques una per una amb tres etapes que ens marquen 
la feina: estat de la qüestió, diagnosi i full de ruta. Això per 
a cadascuna de les unitats: unitats de desenvolupament o 
d’actuació del nucli urbà, cadascuna de les urbanitzacions, 
cadascun dels polígons, les masies, i per documents temà-
tics. Anem recopilant totes les informacions i prioritzant una 
unitat o altra. La nostra capacitat no ens permet afrontar-los 
tots de cop però sí fer-ne avançar alguns aspectes. Durant el 
2021 continuarem adaptant el cronograma i el pla de treball 
a les prioritats. En paral·lel anem resolent les situacions i 
llicències particulars.

Territori Urbanisme

- Des d’un punt de vista no purament urbanístic, però sí de ges-
tió del territori, hem fet un seguiment de les obres de la NII per 
tal de minimitzar-ne els efectes. Així, en el tram que s’està exe-
cutant (el tram sud; les obres d’aquesta carretera que passa 
pel nostre terme municipal corresponen a dos trams diferents) 
hem aconseguit augmentar la connectivitat entre els terrenys 
que hi ha a banda i banda, el més important dels quals és la 
connexió entre el vial de servei que, direcció sud acabava a 
Cal Coix i direcció nord acabava al camí de Vall de Maria. En 
el projecte inicial aquests dos vials de servei acabaven, tant 
un com l’altre, en un cul de sac. Amb les modificacions que 
vam plantejar al Ministerio de Fomento connectaran per sota 
del viaducte de l’NII. D’altra banda, estem fent seguiment de 
les obres de l’NII (en aquest cas al tram nord) i de la C35 en 
el punt on aquestes vies es creuen i connecten amb l’AP7, ja 
que en aquest cas és l’entrada principal al nostre nucli urbà i la 
manera com s’arrangi ens condicionarà fortament.

- La reordenació de l’entrada al nucli urbà des de l’est per 
la C35, per davant la benzinera sobre el pont de la riera Tor-
derola, amb l’ampliació de la nau del Bonpreu, suposa una 
millora en la seguretat dels vianants, amb la construcció de 
passeres. Lligat amb la renovació del voral de la riera que 
queda a la banda del nucli i a la inclusió d’un carril bici, ha 
de permetre que l’entrada i tota aquella zona, a la pràctica 
l’altra zona comercial després del centre històric, sigui més 
amable per vianants i ciclistes.

3. Implantar una 
metodologia de treball que 
ens ajudi a ser més ràpids i 
efectius
Objectius específics:
• Reorganitzar l’equip tècnic d’Urbanisme
• Tenir contacte directe amb els serveis tècnics d’organis-

mes superiors, principalment de Girona
• Reunions periòdiques de seguiment de temes amb par-

ticipació de tots els tècnics

QUÈ HEM FET FINS EL DIA D’AVUI PER ACONSEGUIR AQUESTS 
OBJECTIUS I QUÈ HEM ASSOLIT?
Des del mes de febrer, hem incorporat una Arquitecta per 
a planejament urbanístic. Ens ha permès donar resposta a 
diferents situacions, establir fulls de ruta pels diferents pro-
jectes i documents d’ordenació (SUDr1, TUC, polígons, etc.). 
Pel que fa als serveis d’assessorament jurídic, aquests els 
hem mantingut externalitzats i també n’encarreguem per a 
projectes concrets.

A nivell polític en algunes gestions, però sobretot a nivell 
tècnic, consultem a instàncies urbanístiques superiors els 
criteris i matisos dels projectes que els hi enviarem. Amb 
això estem evitant una cosa que havia passat bastantes ve-
gades a l’ajuntament: que ens retornessin documents perquè 
no compleixen alguns aspectes o tenen alguna mancança a 
esmenar, amb la pèrdua de temps que suposaven aquests 
procediments administratius.

- Hem incorporat i ens hem adherit a diferents eines i plata-
formes digitals (SITMUN) que permeten als tècnics accedir 
a més i millor informació per fer la seva feina.

Xavier Xarbau  
R E G I D O R  D ’ U R B A N I S M E

La regidoria d’urbanisme 
té tres objectius generals: 

millorar el servei, actualitzar 
els documents que ordenen la 
gestió urbanística i potenciar 

l’equip tècnic d’urbanisme

Urbanisme Territori
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Ampliació del contracte del tècnic de medi 
ambient
Per tal de fer front al gruix de feina de l’àrea de Medi Ambient 
i oferir un millor servei s’ha apostat per la figura del tècnic de 
Medi Ambient a jornada completa i s’han redefinit protocols 
interns per a l’agilització de les diferents tasques. 

Pla d’actuació 2020/2021 en relació a la 
sostenibilitat
Per poder dur a terme  iniciatives vinculades a la millora de la 
sostenibilitat a l’Ajuntament s’han sol·licitat subvencions de 
diferents línies d’actuació del pla d’actuació de la diputació 
de Girona de les quals han estat concedides les següents: 
• Instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici de 

l’Ajuntament 9.000 €.
• Instal·lació d’una estació de càrrega per al foment de la 

mobilitat elèctrica 5.000 €.
• Servei de comptabilitat i gestió energètica, que permet 

una millora en el control i la gestió de les dades ener-
gètiques dels subministraments municipals 1.984,50 €.

Millora en la gestió dels residus
La gestió de residus suposa el gruix de despesa econòmica 
més rellevant de l’Ajuntament (1.000.000 €). Davant d’aquest 
fet, i tenint en compte que mundialment ens enfrontem a un 
repte majúscul com és  l’emergència climàtica, s’han pres 
diferents mesures encaminades a la millora de la gestió, la 
reducció de residus i despesa, i de l’eficiència i eficàcia del 
servei:

• S’han restringit els accessos dels punts d’aportació de 
residus de Montbarbat i Mas Altaba i s’han  incorporat 
dos operaris que realitzen tasques informatives, de vi-
gilància i control d’accés. Aquesta mesura té un cost 
anual de 30.000 € i ha representat una millora molt con-
siderable respecte el sobre cost de gairebé 200.000 € 
que suposava tenir aquests punts oberts.  

• Activació de la campanya de recollida porta a porta de 
trastos vells, voluminosos i restes vegetals mitjançant 
una campanya informativa amb adhesius als conteni-
dors habituals.

• S’ha activat la campanya pel reciclatge de l’oli usat de 
cuina afegint tres contenidors específics a les diferents 
urbanitzacions on fins ara no n’hi havia: Mas Altaba, 
Montbarbat i Residencial Park.

• S’han gestionat abocaments il·legals de fibrociment 
(uralita) que hi havia a diferents punts del municipi i s’ha 
incrementat la vigilància en aquest sentit. 

Millora en la protecció dels animals i la 
tinença responsable
Per tal de poder millorar en la protecció dels animals i la 
tinença responsable s’han realitzat les següents accions:

• S’habilitarà una nova zona de recollida d’animals per-
duts o abandonats - fins ara situada a la deixalleria -  a 
l’àrea de seguretat i via pública

• S’ha reduït progressivament la despesa del servei de 
recollida extraordinari d’animals – delegat al Consell 
Comarcal - passant de 5.000 € trimestrals a 800 € tri-
mestrals, optimitzant  les opcions del servei ordinari. 

• S’ha signat un conveni amb Fundació Fauna pel control i la 
gestió ètica de les colònies de gats de carrer a través del mèto-
de CER (captura, esterilització i retorn) i s’ha treballat amb l’as-
sociació de Gats de la Selva en mesures per la cura i protecció 
d’aquests animals amb l’objectiu de millorar-ne les condicions 
i solucionar i prevenir possibles conflictes amb els veïns.

Medi Ambient TerritoriTerritori Medi Ambient

Medi ambient
REGIDORA

Marta de Egea   
mdegea@massanetdelaselva.cat

Saps què?
L’Ajuntament de Maçanet també treballa per la implemen-
tació local dels objectius  aprovats a l’Agenda 2030 de 
les Nacions Unides pel Desenvolupament Sostenible. Al-
guns d’aquests objectius, anomenats ODS (objectius de 
desenvolupament sostenible), passen per la protecció 
del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, l’eficiència 
energètica, i la producció sostenible. Són part dels grans 
reptes que cal afrontar com a societat, tant des de l’àmbit 
públic com privat. Pensa globalment, actua localment!

Objectius de la regidoria
• Aplicar criteris mediambientals en l’estructura general 

de l’Ajuntament i el seu funcionament.
• Dur a terme accions transversals que tinguin impacte 

en la millora de la sostenibilitat en diferents àmbits: Re-
ducció de l’ús del plàstic, la reducció de l’ús del format 
en paper, l’ús exclusiu de paper reciclat i la millora en 
l’eficiència energètica als edificis municipals. 

• Treballar en la millora de l’eficiència del servei i l’actua-
lització del model de gestió de residus. 

• Esdevenir una administració compromesa amb la pro-
tecció dels animals i la seva  gestió ètica. 

• Prioritzar la cura de l’entorn, la biodiversitat i l’equilibri 
natural i compaginar-lo amb la  seguretat i protecció ci-
vil amb el respecte al medi.

 E S C A N E J A’ M
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• S’ha mantingut la campanya per a la protecció dels 
animals domèstics per la qual l’Ajuntament ofereix des-
comptes en el preu de la seva identificació i esterilitza-
ció, factors imprescindibles en l’exercici d’una tinença 
responsable.

Manteniment, neteja i control de l’entorn 
natural del municipi
• S’ha dut a terme  una campanya exhaustiva d’informació 

per a la neteja de parcel·les a les diferents urbanitzaci-
ons enviant una carta amb un fulletó informatiu respec-
te les condicions en què els propietaris han de mantenir 
les parcel·les per tal de complir amb la normativa. 

• S’han executat les tasques de manteniment de les fran-
ges perimetrals, les zones verdes i les parcel·les de titu-
laritat municipal per tal de complir amb la llei de preven-
ció d’incendis. 

• S’ha elaborat un pla de gestió d’arbrat amb l’objectiu 
de millorar la relació dels arbres amb els diferents ele-
ments de la via pública o de particulars que els afecten 

i així reduir progressivament el cost de manteniment i 
les incidències. 

• S’ha realitzat un protocol intern per a l’actuació davant 
dels casos de nius de vespa velutina. Es procedeix a la 
senyalització i retirada de nius actius a les zones d’es-
pecial perillositat i proximitat de camins públics sota 
criteri tècnic. 

• S’està realitzant el manteniment i control fitosanita-
ri apostant per les mesures més sostenibles i menys 
agressives possibles: control biològic de plagues i en-
doteràpia per reduir l’impacte de productes químics en 
l’entorn. 

• S’ha activat la campanya per a la prevenció i el control del 
mosquit tigre, amb punt informatiu al mercat, per tal que 

la ciutadania conegui les eines de prevenció per combatre 
aquest insecte i pugui aplicar-les a casa. Paral·lelament 
s’ha efectuat el tractament específic als diferents embor-
nals municipals per tal de prevenir-ne la proliferació. 

• S’ha realitzat un pla de control i prevenció per a la proli-
feració dels coloms al municipi incidint en prevenir els 
focus de cria.

Medi Ambient Territori
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Actuacions a l’Avinguda Catalunya i Pista Jardí
Aquest 2019/20 hem portat a terme actuacions  l’Avinguda 
Catalunya - el tram entre Can Felló i la rotonda del Carrer 
Montseny. Hem:
• Pavimentat la zona de davant de la Pista Jardí i hem re-

alitzat millores a l’enjardinament de l’entorn de la Pista.
• S’enrajola part de la vorera de la placeta de Can Felló.
• Es retiren les cinc jardineres d’obra de la vorera, per tal 

de permetre que la vorera quedi ample per garantir les 
mesures de la COVID-19 entre vianants, entrada a co-
merços, residents i terrasses.

Amb el temporal Glòria es va trencar la carpa de la Pista Jar-
dí, i el passat setembre es va retirar una part de la carpa, per 
tal que l’asseguradora la cosís i assumint el cost. 

Aquestes actuacions ens permeten garantir les Mesures de 
Seguretat de la COVID-19 juntament amb l’afluència de via-
nants, l’entrada als comerços i als habitatges, la ubicació de 
terrasses i la circulació de vehicles.
A mitjà termini - iniciarem un procés participatiu per decidir 
el Projecte de la Pista Jardí i el seu entorn. Aquesta zona 
s’ha convertit en un eix principal a Maçanet i cal adaptar-lo a 
les noves peticions dels maçanetencs i maçanetenques amb 
la participació de tots i totes!

Carrer La Fira
Al llarg del 2019 i 2020 hem dut a terme actuacions al carrer 
La Fira: 
• Millores a les voreres
• Millores a tots els escocells dels arbres
• Conveni amb el Sr. Megoca, el qual ha cedit el solar del 

carrer La Fira a l’Ajuntament per ser un aparcament pú-
blic. L’Ajuntament ha portat a terme les obres per adap-
tar el solar a aparcament.

Actuacions al carrer Sota Camí i carrer Migdia
Al carrer Sota Camí s’ha reparat l’asfalt proper a l’encreua-
ment al carrer Migdia. Amb la brigada i els paletes del Con-
sell Comarcal s’han reparat els escocells dels arbres de la 
vorera i la zona enjardinada del carrer Migdia.

Diverses millores i actuacions  al llarg del 2019 i 2020:
•  Asfaltatge del carrer Trullàs.

• Instal·lació de barreres per regular la mobilitat a la Zona 
Esportiva i Educativa.

• Nova vorera al carrer Marina.
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Via pública, 
obres i serveis
REGIDORA

Natàlia Figueras 
nfigueras@massanetdelaselva.cat

Saps què?
Maçanet de la Selva té un contracte de manteniment 
d’Enllumenat el qual, el Subministrament de llum té un 
cost de 195.000 € anuals. Hem encarregat un Pla Direc-
tor per elaborar el nou Concurs  i ens ha detallat que 
Maçanet de la Selva actualment té 3.000 Punts de llum i 
només 7 són leds. Actualment, cada fanal té un cost de 
65 €/anuals.

Natàlia Figueras
R E G I D O R A  D E  V I A  P Ú B L I C A ,  D ’ O B R E S  I 
S E R V E I S

Estem treballant en tots els àmbits. 
Des d’arreglar rajoles, voreres, 
clavaguerams, jardins, escocells i 
forats a plantejar quin
model de Poble volem viure i com 
volem créixer urbanísticament

 E S C A N E J A’ M
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• Continuar amb la pintura viària dels carrers.

• Noves jardineres ubicades entre el carrer dels Dolors i 
el carrer La Fira – dissenyades i fetes a mà pel ferrer de 
Maçanet Santi Sadurní. 

• Millores a les voreres i escocells de l’entrada del municipi. 

• Nous bancs a l’avinguda Catalunya, amb dimensions 
adaptades als veïns i veïnes.

• Nou radar a l’entrada del municipi.

• Nous ressalts a l’avinguda Montserrat.

• Millores a la illeta de l’Av. Torderola. 

• Adequació de la rotonda del Polígon Puigtió i asfaltatge 
a determinades zones del polígon.

• Eliminació de barreres arquitectòniques.

• Millores a les voreres del carrer Gaudí, Can Batista i Pi-
verd. Pendent d’una segona actuació.

• Millores a la zona enjardinada del parc de la C35 i millo-
res a la vorera.

Mobilitat i via pública TerritoriTerritori Mobilitat i via pública
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• L’ACA està construint la nova Depuradora de Maçanet de 
la Selva, per un valor de 6.400.000 €.

• Actualment s’està portant a terme un rènting del tractor mu-
nicipal i les eines necessàries per a poder realitzar adequa-
dament el manteniment dels camins.

• Asfaltatge del camí de la Trety i del parc dels bombers.

• Nou pas elevat a l’encreuament entre el carrer Trullàs i 
l’Av. Montserrat.

ACTUACIONS QUE ESTAN EN PLE PROCÉS DE LICITACIÓ I 
EXECUCIÓ:
• Licitació del projecte de les vies de l’entrada, les quals 

permetran accedir a Maçanet de forma segura amb bici-
cleta i a peu (subvencionat per la Diputació de Girona). 

• Inici dels tràmits del projecte del Passeig Sant Llorenç 
fins a l’encreuament de l’avinguda Montserrat i Av. Ca-
talunya, en el qual es milloren les voreres, l’aparcament 
de sorra, s’eleven els passos de vianants i s’uneixen les 
dues parts de l’Av. Catalunya. 

• A la primavera s’enjardinarà la zona del Jardí dels Ro-
sers i s’executarà part de les voreres que acompanyen a 
la C-35 en el seu tram per Maçanet. 

• A la primavera s’enjardinarà la zona de la rotonda de 
l’escola Sant Jordi. 

• Es treballa amb una llista de moltes millores en voreres, 
escocells, passos i ressalts als carrers i vials. 

Actuacions i millores a les urbanitzacions 
Per aquest Ajuntament, les actuacions de via pública i a les 
urbanitzacions han estat un repte que s’ha començat a por-
tar a terme, però encara queda molta feina per fer. Per iniciar 
moltes d’aquestes actuacions, ha estat clau la creació d’un 
equip de neteja a les urbanitzacions; format per tres perso-

nes, cada dia estan a Residencial Park, Mas Altaba i Mont-
barbat. Aquest servei es va posar en marxa el maig del 2020 
amb un cost 175.883,45 €/anuals.

RESIDENCIAL PARK 
• Construcció de voreres al carrer Cap de Creus i arreglar 

els carrers.

• Millores a les zones enjardinades de l’entrada de Resi-
dencial Park per la C35.

• Construcció de la vorera del carrer Bruc 51.

• Actuacions a l’encreuament del carrer Montjuïc amb 
Guilleries.

• Millores a Residencial Park per l’entrada Torre Marata.

• Nous ressalts, voreres, rotonda i punts de llum a l’encre-
uament del carrer Riu Ter i Rosers.
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• Nous punts de llum i càmeres de seguretat.

• Actuacions a l’encreuament del carrer Eucaliptus junta-
ment amb la construcció d’una nova vorera i reordena-
ció dels contenidors.

• Moltes actuacions de pintura viària – carrer Congost, 
Pica d’Estats, Ripollès. Garrotxa, Serra del Cadí, Mont-
negre, Gavarres, Cargol i Matagalls.

• S’ha actuat en més de 43 punts de clavegueram, donant 
resposta a situacions que perjudicaven habitatges par-
ticulars i embornals públics.

• Millores a la zona verda de l’Av. La Selva i ressalts als carrers.

ACTUACIONS QUE ESTAN EN PLE PROCÉS DE REDACCIÓ DE 
PROJECTE, LICITACIÓ O EXECUCIÓ:
• Execució del projecte del carrer Roures 33; pendent que 

el titular de la parcel·la executi el projecte presentat per 
l’Ajuntament. 

• Pendent d’executar els projectes de millores de clave-
gueram al carrer Cala Montgó i al carrer Fontanilles. 

• Pendents d’executar l’asfaltatge de determinats carrers. 
• Pendent de proposar un procés participatiu al carrer Ro-

velló, respecte al sentit del trànsit, aparcament i ubica-
ció de contenidors. 

• Programades més de 21 actuacions establertes per a 
posar ressalts i millores a la via pública. 

• Pendent de licitar el PUOSC, Pla Únic d’Obres i Serveis, 
el qual subvenciona les millores a la carretera d’accés al 
Residencial Park entre la Torre Marata i el Cementiri Vell; 
la via verda que connecta el tercer Polígon amb el Nucli.

MAS ALTABA
• Signatura del Conveni entre l’Associació de Veïns de 

Mas Altaba i l’Ajuntament de Maçanet de la Selva per la 
cessió d’ús de la caseta. Actualment s’està treballant en 
la millora de les instal·lacions elèctriques per tal d’adap-
tar-les als nous usos. 

• Execució del carrer Sant Hilari per valor de 41.000 €.

• Nous punts de llum a l’entrada de Mas Altaba, des de 
la Gi512 i la C35. I nous punts de llum a la zona de les 
bústies i parada de bus.
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• Actuacions de pintura viària. 
• Retirada dels cartells que indiquen els carrers, per arre-

glar-los i que hi estampin el nom. 
• S’ha actuat en més d’onze punts de clavegueram, do-

nant resposta a situacions que perjudicaven habitatges 
particulars i embornals públics.

• S’ha començat a treballar amb l’ACA el projecte de la 
Depuradora de Mas Altaba – el qual està en fase d’ex-
posició pública del projecte per tal de poder arribar a 
un acord entre l’Ajuntament i l’ACA pels col·lectors que 
connecten del clavegueram amb la depuradora.

ACTUACIONS QUE ESTAN EN PLE PROCÉS DE REDACCIÓ DE 
PROJECTE, LICITACIÓ O EXECUCIÓ:
• Pendent del projecte de millora de l’accés de la Gi512 a 

la carretera de Mas Altaba. 
• Pendent d’executar els projectes de millores de clave-

gueram.
• Pendent d’executar millores a l’asfaltatge dels carrers. 
• Programades vuit actuacions establertes per a posar 

ressalts i millores a la via pública. 
• Pendent de licitar el PUOSC – Pla Únic d’Obres i Serveis; 

el qual subvenciona les millores a la carretera d’accés a 
Mas Altaba entre per la C35 i  la via verda que connecta 
la urbanització amb  el nucli.

MONTBARBAT
• Execució del carrer Sant Narcís per valor de 36.500 €.

• Millores en punts de llum.
• Actuacions de pintura viària. 
• Retirada dels cartells que indiquen els carrers, per arre-

glar-los i que hi estampin el nom. 
• Actuació en més de divuit punts de clavegueram, donant 

resposta a situacions que perjudicaven habitatges parti-
culars i embornals públics.

• Millores viàries de voreres, enllumenat i asfaltatge.
• Canvi d’embornals. 
• Actuació en els carrers Sant Roc i Sant Pol; clavegueram 

i asfaltatge.

ACTUACIONS QUE ESTAN EN PLE PROCÉS DE REDACCIÓ DE 
PROJECTE, LICITACIÓ O EXECUCIÓ:
• Pendent de l’execució del projecte de la Nll que afecta 

l’entrada de Montbarbat. 
• Projecte d’urbanització, el qual inclogui totes les defici-

ències de vials, carrers i serveis de la Urbanització, per 
tal de poder fer-hi front.

• Pendent d’executar millores a l’asfaltatge i voreres dels 
carrers. 

Enllumenat públic 
• Concurs d’Enllumenat Públic

El concurs d’enllumenat públic va finalitzar el 2017. Des 
del 2017 fins a l’actualitat, l’Ajuntament de Maçanet de la 
Selva manté un contracte d’enllumenat de manteniment. 
Això comporta que no hi ha inversió i que qualsevol ac-
tuació que s’hagi de portar a terme per part de l’Ajun-
tament s’ha de pagar a part. Per aquest motiu, el juliol 
del 2020, es va encarregar un Pla Director d’Enllumenat. 
Aquest pla comporta disposar d’un inventari dels punts 
de llum, del tipus d’enllumenat i una proposta d’inversió 
i estalvi energètic. Amb el pla director finalitzat, es lici-
tarà un contracte d’enllumenat públic, que contempli a 
part del manteniment, la inversió, per tal de poder anar 
substituint les lluminàries amb leds i apostar clarament 
per un estalvi energètic a Maçanet de la Selva.

• Enllumenat de Nadal
Aquest últim any, s’ha pogut canviar i afegir nous punts 
de llum, especialment aquells punts i fanals que estaven 
a sobre de voreres i que obstaculitzaven la mobilitat.
Canvi i nova proposta de l’enllumenat de Nadal. Una part 
del centre es lloga i una altra part, des de l’Ajuntament, 
s’està canviant a leds i apostant per gestionar-ho des de 
la brigada municipal.
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incorporació del cos de policia local es pugui disposar 
dels espais oportuns pel desenvolupament de la seva 
feina: oficines, sala de descans, armer i vestuaris. Inici-
alment es disposa dels espais més bàsics i es realitzen 
de forma progressiva les obres per adequar l’espai a les 
necessitats de la policia local.

• B. Oficina d’Atenció de la Policia Local
Amb el trasllat de la seu dels Vigilants a la Seu de Se-
guretat i   Via Pública el cos perdia l’oficina d’atenció 
directa a la ciutadania i per aquesta raó se’n va obrir 
una situada en els baixos de l’edifici de l’Ajuntament. 
Aquesta oficina compta amb tot el material per l’atenció 
dels vigilants i està pensada per poder atendre en un 
futur les feines d’atenció ciutadana relatives al cos de 
Policia Local. 

• C. Les ocupacions
És una de les situacions més complicades que estem 
vivint com a municipi, tot i que no és una situació ex-
cepcional, altres municipis viuen situacions similars. 
No obstant des de l’Ajuntament s’han treballat des del 
vessant social i policial.
Gairebé la totalitat de les ocupacions es produeixen en 
habitatges de bancs i fons voltors, empreses gestores 
de patrimoni de bancs. Des del juny del 2019 l’Ajunta-
ment només és coneixedor de dues  ocupacions a habi-
tatges particulars. 

Les ocupacions les treballem des de dos vessants:
• Hi ha famílies que per motius econòmics i per manca de 

lloguers socials viuen a un habitatge ocupat. Aquestes 
famílies estant tutelades per Serveis Socials i es treba-
lla per tal que puguin regularitzar la seva situació i acon-
seguir un lloguer social. 

• Els habitatges que són ocupats per portar-hi a terme 
activitats il·lícites tals com plantacions de marihuana.  
Normalment són situacions que comporten problemes 
de convivència.  I per tant aquestes es treballen des d’un 
àmbit policial i judicial.

QUIN TREBALL ESTÀ REALITZANT L’AJUNTAMENT?
Contractació de FundacióSer.Gi, subvencionat per la Di-
putació de Girona, per gestionar situacions vulnerables 
tutelades per serveis socials i  realitzar una identificació 
d’habitatges buits.  
Davant d’aquesta situació, des de l’Ajuntament s’està 
treballant per tal que els fons voltors i els bancs posin 
a disposició de lloguer, en lloc de vendre, els habitat-
ges buits. Se’ns ha traslladat la llista dels habitatges 
que gestionen, s’està negociant les regularitzacions de 
situacions i la possibilitat de posar-los a lloguer. Això 
permetria que molts d’aquests habitatges es posessin 
a lloguer, donant així sortida a la demanda d’habitatge 
i regularitzant la situació de famílies. Alhora es deixaria 
poc marge d’ocupacions per a actuacions il·lícites.  
S’està treballant amb els diferents cossos de seguretat 
les situacions que es produeixen en habitatges ocupats, 
que tenen un vessant més delictiu. Quedarà pendent l’in-
ventari d’habitatges buits.

Actualització i millora de les bústies col·lectives 
de Residencial Park i Mas Altaba
El setembre de 2019 es va iniciar l’actualització de les dades 
de les bústies col·lectives de Residencial Park i Mas Altaba. 
En una primera fase els titulars d’aquestes havien de notifi-
car-ne l’ús. El setembre de 2020 es va aprovar la llista defi-
nitiva de bústies ocupades i lliures. El mes d’octubre es va 
procedir a l’adjudicació de bústies segons les peticions.  El 
proper pas és la renovació i millora de les bústies col·lecti-
ves de les dues urbanitzacions. 

Creació de la taula de mobilitat
El mes de setembre de 2020 es va crear la Taula de Mobilitat 
de Maçanet de la Selva. Un espai de reflexió, debat i anàlisis 
de la mobilitat urbana del municipi. En aquesta hi participen 
entitats i associacions de les urbanitzacions, així com repre-
sentants de tots els grups polítics municipals i tècnics de 
l’Ajuntament relacionats amb la mobilitat.

Adhesió a l’associació de municipis per la 
mobilitat i el transport urbà (AMTU)
En el ple de juny el municipi de Maçanet de la Selva es va 
adherir a l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Trans-
port Urbà (AMTU).  L’adhesió es realitza per tal que aquesta 
entitat dugui a terme abans de finalitzar l’any 2020 una pro-
posta de modernització i adequació del sistema de bus urbà.

Finançament de projectes de millora de vies 
entre el nucli i les urbanitzacions
El pla únic d’obres i serveis de Catalunya  (PUOSC) subvenci-
ona part de dos dels tres projectes de millora de la connexió 
a peu i en bicicleta entre el nucli de Maçanet i el tercer po-
lígon de Residencial Park i el nucli de Maçanet i la urbanit-
zació Mas Altaba. Aquests dos projectes també milloren els 
accessos i carreteres entre Mas Altaba i el nucli i Residencial 
Park per la zona de la Torre Marata fins al cementiri vell. 

Creació d’un camí segur entre el nucli i el molí
S’ha creat un camí segur, amb vorera, entre el nucli i la zona 
del Molí.
 

Creació del catàleg de camins
S’ha encarregat al Consell Comarcal de La Selva l’elaboració 
i redacció del Catàleg de Camins de Maçanet de Selva que 
permet la identificació i catalogació d’aquests.
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Seguretat, 
nuclis veïnals 
i món rural
REGIDOR

Jordi Adroher 
jadroher@massanetdelaselva.cat

Saps què?
Maçanet de la Selva ha estat escollida com a pla pilot 
per provar una càmera de seguretat, a Mas Altaba, que 
recull dades de vehicles per detectar de forma auto-
màtica incidències i conductes sospitoses. Aquest de-
sembre s’ha extès a altres punts del municipi, entrades 
i sortides.

Dotació de la Policia Local
Durant el 2020 s’han realitzat tots els passos per la creació 
d’un cos de Policia Local.  
• A. Inauguració de la seu de seguretat i via pública

El gener del 2020 es va inaugurar la seu de seguretat 
i via pública. Un espai compartit entre l’actual cos de 
vigilants i la brigada municipal. Amb l’obertura d’aquest 
nou espai es va traslladar les dependències dels vigi-
lants situades fins llavors a l’avinguda Sant Jordi al nou 
espai. Aquest permet que en un futur pròxim, amb la 

 E S C A N E J A’ M



34 bimç bimç 35

Aprovació dels pressupostos 2020
El desembre del 2019 es varen aprovar els pressupostos per 
l’any 2020. Un fet que no succeïa des de l’any 2018 i que 
ha permès millorar i adequar la despesa. L’Ajuntament de 
Maçanet de la Selva va elaborar un pressupost per valor de 
7.675.822,08 € on es prioritzaven la redacció de projectes 
per la millora dels serveis bàsics (enllumenat, neteja, escom-
braries, transport urbà), la millora de l’eficiència, la partici-
pació i la transparència de la gestió (nova web,   nova seu 
de Benestar Social, anàlisis de la situació de l’habitatge, 
contractació de Policia Municipal) i per últim la millora de 
l’eficiència i la sostenibilitat econòmica. 
Els pressupostos del 2020 s’han vist greument afectats per 
dos fets: el temporal Glòria i la pandèmia de la COVID-19. El 
temporal Glòria va tenir un efecte de més de 300.000 € en 
desperfectes que s’han cobert amb fons propis, ajudes per 
l’administració (34.000 € de la diputació de Girona) i assegu-
rances (com la reparació de la pista jardí amb una cobertura 
de 15.000 €).
La situació generada per la COVID-19 ha fet que el pressu-
post hagi patit diferents modificacions per adaptar-se en 
cada moment a la recaptació efectuada i no causar un desa-
just econòmic.  El juny del 2020 es va elaborar un ajustament 
del pressupost que va suposar una frenada de despesa va-
lorada per un 250.000 €, del setembre al desembre de 2020 
s’ha realitzat modificacions del pressupost per tal de cobrir 
tres àmbits principals: benestar social, ensenyament, segu-
retat i reactivació econòmica. 

Ordenances fiscals 2020
El novembre del 2019 es varen aprovar les ordenances fis-
cals pel 2020. Aquestes contemplaven modificacions puntu-
als tals com una actualització amb bonificacions de les quo-
tes de l’escola bressol, bonificacions per aquelles persones 
o indústries que apliquen mesures d’eficiència energètica i 
actualització de l’IVTM (impost de vehicles de tracció me-
cànica). 

Ordenances fiscals 2021
L’octubre del 2020 es varen aprovar les ordenances fiscals 
pel 2021. En aquesta ocasió a causa de la situació generada 
per la COVID-19 s’ha decidit congelar tots els impostos i ta-
xes municipals per tal de no augmentar la pressió fiscal a les 
famílies del municipi.
S’ha aprofitat per realitzar una actualització i adaptació a la 
normativa vigent de totes les ordenances fiscals.
S’ha aprofitat per actualitzar aspectes relacionats amb els 
serveis de la biblioteca, les quotes per classes virtuals de 
l’Escola Municipals de Música, introducció de les taxes d’es-
combraries per habitatges disseminats i per habitatges d’ús 
turístic (HUT).

Delegació escombraries al Consell Comarcal
El juliol de 2020 es va aprovar la delegació de la gestió de 
recaptació de les escombraries del nucli de Maçanet de la 
Selva,  el Molí, Montbarbat i Mas Altaba al Consell Comarcal 
de la Selva.  Aquesta decisió ha afectat la factura de l’aigua 
amb l’empresa SOREA el qual se li ha desvinculat totalment 
la taxa d’escombraries amb el comptador d’aigua. Aquest fet 
va relacionat amb el procés de municipalització de la gestió 
de l’aigua potable. 

Reordenació de l’estructura administrativa
La part de l’Ajuntament, estrictament organitzativa, estem 
treballant en tres àmbits molt concrets per tal de poder de-
finir circuits i ser més resolutius. Hem definit el motor de 
l’Ajuntament amb secretaria, intervenció i recursos humans: 
una reorganització que ens ha de permetre tenir la maqui-
nària administrativa preparada per portar a terme un dia a 
dia i aspirar a ser una administració que estigui al dia en 
els àmbits de contractació, intervenció, transparència i ad-
ministració electrònica, essent resolutiva, tirant endavant els 
projectes i essent al costat del ciutadà.  

Inici de redacció de la relació de llocs de treball 
de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva i oferta 
pública 
S’han iniciat tots els tràmits per tal d’elaborar el document 
de relació de llocs de treball (RLT) que permetrà una regu-
lació dels llocs de treball de l’Ajuntament de Maçanet de 
la Selva i   millora de la qualitat laboral i estabilització dels 
treballadors/de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva. Essent 
resolutius i eficients. 
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Hisenda i 
personal
REGIDORA

Anna Fàbregas  
afebragas@massanetdelaselva.cat

Saps què?
L’Ajuntament de Maçanet de la Selva té 80 treballadors/
es en els seus diferents serveis.

Pressupost de l’any 2020

7.675.822,08 €

Aprovació dels pressupostos del 2020

Presentació de les ordenances 2021
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Anna Fàbregas
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Els pressupostos del 2020 
s’han vist greument afectats 
per dos fets: el temporal 
Glòria i la pandèmia de la 
COVID-19.
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Ja tenim preparada la nova pàgina web
El febrer del 2020 es va iniciar el projecte de renovació de la 
pàgina web amb l’empresa LADEUS. Aquesta nova pàgina es 
posarà en marxa al gener de 2021 i dóna sortida a les neces-
sitats actuals de l’administració digital. Per part de l’usuari 
podrà utilitzar-la de forma més amena i intuïtiva.

 

Actualització de les imatges corporatives
La renovació de la pàgina web ha comportat també la renovació 
de la imatge oficial de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva i la 
creació d’una imatge corporativa més amena.  La imatge ofici-
al de l’Ajuntament és l’escut oficial, del qual s’ha simplificat el 
disseny, sobretot la part superior d’aquest, i s’ha incorporat la 
utilització d’una tipologia de lletra. Aquesta modificació s’ha fet 
respectant tots els trets identificatius i únics de l’escut munici-
pal, però per tal que pugui ser utilitzada de forma més senzilla 
en publicacions estrictament de Maçanet de la Selva.  

Pel que fa a la imatge corporativa, que s’usarà en tot allò que 
es parli del municipi i que no formi part de l’Ajuntament com 

a institució, s’ha creat l’abreviatura de Maçanet de la Selva en 
una M i una Ç. Aquesta vol esdevenir una marca comercial, de 
promoció del municipi i de sentiment de pertinença, no només 
lligada a la simbologia institucional sinó al municipi en glo-
bal: persones, entorn, economia, dinamisme social, etc. Arran 
d’aquesta marca corporativa s’han creat les marques “Maça-
net és Cultura”, “Maçanet és Comerç” i “Maçanet és Esport” 
que engloben diferents àrees i temàtiques per tal de comu-
nicar, promocionar i informar dels àmbits característics del 
municipi com són la cultura, el comerç i el turisme i el món es-
portiu.  D’aquestes marques s’han creat pàgines de Facebook.
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Comunicació 
i noves 
tecnologies
REGIDOR

Toni Imbernon  
timbernon@massanetdelaselva.cat

Saps què?
L’Administració des del 2017 té l’obligació de treballar 
de forma electrònica a través de programes homologats 
i establerts per la normativa.

Aquest mes de Desembre inaugurem la nova pàgina web 
municipal, més àgil, amb més informació i molt més ac-
cessible.

Ara tots els treballadors del consistori poden fer reunions 
telemàtiques i teletreball amb les millores realitzades.

Comunicació
Creació del butlletí municipal
S’ha creat el butlletí municipal, que teniu a les mans, per tal 
d’informar de la feina realitzada. Aquesta eina s’ha vist enre-
derida per la situació generada per la COVID19 i té intenció 
de ser una eina de comunicació periòdica. 

Noves tecnologies
Arran de la implantació de l’administració electrònica s’han 
adaptat les eines digitals de l’Ajuntament per tal que sigui 
una administració àgil, ràpida i totalment digital. Tots els 
treballadors de l’administració ja treballen amb doble pan-
talla per facilitar la feina i per reduir de forma significativa 
la necessitat d’imprimir documents, el que suposa un estalvi 
econòmic en paper i una ajuda al medi ambient. La voluntat 
d’aquest govern és reduir al mínim el consum de paper.

Arran de la situació generada per la COVID19, s’ha realitzat 
una inversió per tal de poder realitzar esdeveniments, reuni-
ons i trobades, en format digital. El consistori ha adquirit un 
sistema de videoconferències mòbil, de forma que aprofitem 
els recursos amb més eficiència.  S’ha posat a disposició de 
la ciutadania a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, un ordinador per 
a gestions telemàtiques. Cal recordar que l’administració di-
gital és cosa de tots i cal facilitar al màxim possible l’accés, 
per aquest motiu estem treballant per tenir a disposició de 
tots els ciutadans més punts d’accés i un horari més ampli.

 

 

 E S C A N E J A’ M

Toni Imbernon  
R E G I D O R  D E  C O M U N I C A C I Ó  I  N O V E S 
T E C N O L O G I E S

La renovació de la pàgina 
web ha comportat també la 
renovació de la imatge oficial 
de l’Ajuntament de Maçanet 
de la Selva i la creació d’una 
imatge corporativa més 
amena.
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La creació d’un centre de negocis municipal
Amb col·laboració amb el Consell Comarcal de La Selva i el 
centre de negocis de Santa Coloma de Farners s’ha iniciat 
un projecte de creació d’un espai de negocis a Maçanet de 
la Selva. Aquest espai comptarà amb espais compartits de 
treball (coworking), aules de formació, espais per a reunions 
presencials o virtuals.  S’ha iniciat la redacció del reglament 
de funcionament d’aquest espai, així com la cerca d’un espai 
on pugui ubicar-se. Esperem finalitzar l’any amb la titularitat 
de l’immoble per tal de poder desenvolupar el projecte als 
Emprenedors/es del Municipi. 

Museu per visitar
Buscar un espai   fix, per fer-hi una casa de cultura amb un 
Museu Etnològic de l’Evolució de la Vila i Història de Maça-
net, on hi hagi una mostra cronològica de tota la nostra histò-
ria des del paleolític fins ara. Recuperar totes les propietats 
de Maçanet, d’excavacions, que estan a magatzems perquè 
tant els vilatans com gent de fora ho pugui visitar. El Museu 
ha de fer arribar els seus continguts al màxim nombre de 
persones de diferents edats, nivells educatius, condicions 
socials i capacitats físiques o psíquiques. Per aquest motiu, 
podem proposar un seguit d’itineraris, tallers, visites i activi-
tats pedagògiques per tal de difondre els aspectes culturals 
de Maçanet   i donar una visió i una perspectiva històrica, 
tradicional i actual. 

Pla turístic 
El qual ha de comportar:
• Portar a terme un Pla Turístic, d’acord amb les línies es-

tratègiques que  estableix la Direcció General de Turis-
me de la Generalitat de Catalunya, per tal de poder tenir 
un Projecte turístic, adaptat al Municipi.

• Implementar un espai públic i regulat per tal d’acollir tu-
risme familiar, a través de les autocaravanes – i aquest 
punt, l’estem iniciant aquest 2020.

• Establir un cens específic dels locals comercials buits, 
per tal d’obtenir ajudes i subvencions i facilitar l’obertura 

o el seguiment de nous establiments.
• Revisar, conjuntament amb els establiments afectats, el 

trànsit i la circulació de determinades zones, per garan-
tir el bon funcionament de l’eix comercial.

• Consultar amb els establiments la conveniència d’esta-
blir en cap de setmana un  Mercat Setmanal. 

Actualització de la taxa de terrasses de la 
restauració
El febrer de 2020 es va aprovar una modificació de la taxa 
d’ocupació de via pública per les terrasses de bars i res-
taurants del municipi. Fins llavors es cobrarà per ocupació 
segons els dies. Aquesta s’ha canviat per tal que es pagui 
segons l’ús que es faci, la temporada i les condicions, amb 
carpa o sense. Per l’any 2020 i arran de la situació de la CO-
VID-19 aquesta taxa ha quedat suspesa.

Reactivació del mercat setmanal
Durant l’any 2020 s’ha redactat el nou reglament del mercat 
setmanal per tal d’actualitzar-lo així com permetre l’amplia-
ció de parades. També s’ha creat el logotip “Mercat de Ma-
çanet” que permetrà la promoció d’aquest.  La situació ge-
nerada per la COVID-19 ha permès que el mercat setmanal 
ocupi més espai i per tant es desenvolupi entre la plaça de 
l’Església i l’avinguda Catalunya.

Promoció turística “Descobreix Maçanet”
El 10 d’octubre de 2020 es van celebrar les jornades de pa-
trimoni històric amb la col·laboració del Taller d’Història. Es 
varen fer visites guiades al Castell de Torcafelló i la Torre 
de Puig Marí i  es varen comptar amb més de 100 visitants. 
Arran de la celebració d’aquestes jornades s’ha creat la marca 
de promoció Turística “Descobreix Maçanet”. Amb aquesta 
marca s’iniciarà un treball de millora de la promoció del munici-
pi: patrimoni, esdeveniments, gastronomia, comerç, indústria...

Concurs #DescobreixMaçanet
S’ha dut a terme un concurs en línia de fotografies del mu-
nicipi el qual s’ha premiat amb productes promocionals del 
municipi.

Serveis a les persones 
Promoció econòmica, comerç i turisme i cultura popular

Serveis a les persones 
Promoció econòmica, comerç i turisme i cultura popular

Promoció 
econòmica, 
comerç i 
turisme 
i cultura 
popular
REGIDORA

Lídia Campeny  
lcampeny@massanetdelaselva.cat

Saps què?
Maçanet té una de les concentracions de turons vol-
cànics d’origen marí més important de Catalunya. N’hi 
ha uns 12  i tenen una antiguitat d’entre 8 i 10 milions 
d’anys. Els més coneguts són Puig Marí i Sant Jordi.

 E S C A N E J A’ M
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Adhesió a l’Associació de Turisme de la Selva
L’Ajuntament s’ha adherit a l’associació de turisme de la Selva que 
permet coordinar-se i millora els projectes iniciats en aquest àmbit.

Creació de la marca “Maçanet és comerç”
S’ha creat la marca “Maçanet és Comerç” mitjançant una 
pàgina de Facebook on es promociona i s’informa de tota 
aquella activitat econòmica (comerç i turisme) que realitza 
en el municipi. La idea és treballar amb tots els Comerços la 
promoció d’aquests.

Ajuda de la diputació de Girona per la promoció 
econòmica
La diputació de Girona ha subvencionat amb un total de 
6.000 € actuacions relacionades amb la promoció del co-
merç local. Aquestes actuacions contemplen entre d’altres: 
creació de la marca “Maçanet és Comerç”, activitats tals 
com “Maçanet a la Fresca” i futures campanyes que es rea-
litzaran entre la tardor i hivern.

Maçanet a la fresca
El juliol del 2020 arran de la situació generada per la CO-
VID-19 no s’ha pogut celebrar el tradicional “Mercat dels Sen-
tits”. S’ha canviat per un seguit de propostes culturals, els 
dijous i dissabtes tarda- nit, a diferents llocs del centre del 
municipi. Aquest esdeveniment ha tingut una gran participa-
ció de públic i una valoració molt positiva.

Serveis a les persones 
Promoció econòmica, comerç i turisme i cultura popular

Serveis a les persones 
Promoció econòmica, comerç i turisme i cultura popular

Festa del Roser i Fira de la Pagesia
Aquest any 2020 no s’ha pogut celebrar a causa de la situa-
ció generada per la COVID-19. Així i tot es va fer un concert al 
terrat de Can Trinxeria que es va poder seguir en directe des 
de les xarxes socials.  En aquests moments s’està treballant 
per tal de fer possible aquest esdeveniment el 2021 amb al-
gunes novetats que estaven previstes pel 2020.

Hereu i Pubilla de Maçanet de la Selva 2020
Desafortunadament no s’ha pogut celebrar una nova edició 
de l’hereu i la pubilla del municipi. En l’àmbit nacional s’ha 
acordat que es prorroguen els hereus i pubilles del 2019 fins 
a la nova celebració d’elecció. 

Suport a projectes locals 
La Granja de Can Ribas, juntament amb la Danone està de-
senvolupant un Projecte educatiu respecte la feina que com-
porta ser Pagès. Un projecte, el qual des de l’Ajuntament vo-
lem col·laborar-hi per promocionar el nostre Municipi.

Mercat de Nadal
El dia 5 de desembre es va celebrar el mercat de Nadal amb 
una gran participació de comerços i entitats del municipi. Es 
va comptar amb la participació de més de 30 parades, tallers 
i jocs infantils.
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Celebracions i festes suspeses durant l’any 2020
Aquest any 2020 s’han suspès diferents celebracions i fes-
tes per motius de la COVID19. S’han vist afectades el Car-
nestoltes 2020, la revetlla de Sant Joan, la Festa Major, la 
Festa de  Martorell i les Havaneres d’estiu.
• Food Trucks 2020

Com és habitual en els darrers anys la setmana abans 
de la festa de Sant Llorenç se celebren els Food Trucks. 
Aquest any s’han adaptat a la situació i normes relatives 
a seguretat i higiene creades per la COVID-19 i s’està va-
lorant incorporar novetats de cares el pròxim any 2021.  

• Sant Llorenç  2020
Tot hi les limitacions i restriccions l’agost del 2020 s’ha 
pogut celebrar la festa de Sant Llorenç.  Es va iniciar la 
festa amb la novetat de la celebració del Pregó realitzat 
pel Club Ciclista a la plaça de l’Ajuntament.   Es varen 
celebrar concerts a la plaça de l’Església amb grups per 
a joves tals com l’Orquestra Maribel o Tutú- Keké, els 
concerts d’orquestra per part de la Selvatana i la Marave-
lla i un espectacle per infants. Aquests esdeveniments 
varen comptar amb la participació de més de 1.300 per-
sones el cap de setmana. L’àrea de Festes incorporarà 
els pròxims anys, algunes d’aquestes novetats, com la 
celebració del pregó a l’Ajuntament.  

Adhesió al pla d’igualtat del Consell Comarcal de 
la Selva
L’Ajuntament de Maçanet de la Selva s’ha adherit al pla 
d’igualtat del Consell Comarcal de La Selva per tal de poder 
treballar projectes i programes de forma coordinada i coope-
rativa en aquest àmbit. Tanmateix, estem treballant amb el 
Pla d’igualtat propi de la nostra població per donar respostes 
a les necessitats específiques del municipi.
• Celebració del dia Internacional de la Dona

Com cada any al voltant del 8 de març se celebren diver-
sos actes i activitats que organitzen entitats del nostre 
municipi i  l’habitual sopar de dones en el pavelló.

• Celebració del dia Internacional LGBTI
El 28 de juny de 2020 es va celebrar, per primera vegada, el 
dia internacional de l’Orgull LGBTI, que va constar d’un acte 
de lectura del manifest internacional  a la plaça de l’Ajunta-
ment, una actuació reivindicativa musical i el pintat de l’Arc 
de Sant Martí en el pas de zebra davant del CAP. 

• Celebració del dia contra la violència de gènere
Com cada any al voltant del 25 de novembre se celebren di-
ferents accions, entorn la lluita contra la Violència de Gènere.

Festes i ensenyament Serveis a les personesServeis a les persones Festes i ensenyament

Festes i 
ensenyament
REGIDORA

Rosa Casas   
rcasas@massanetdelaselva.cat

Saps què?
La no celebració de festes tals com; Festa de Martorell, 
la revetlla de Sant Joan, Carnestoltes, part de la Festa 
Major i les havaneres a la piscina, han permès fer una 
reducció de despesa que s’ha destinat a l’àmbit social 
i educatiu.  

Festes
Nadal 2019/2020
La celebració del Nadal 2019/2020 va constar amb novetats 
tals com la Pista de Gel, un patge itinerant i la modernització 
de la cavalcada de Reis que va suposar l’ampliació del recor-
regut, la millora de la gestió de les cues per rebre els Reis a 
la plaça de l’Església mitjançant tiquets per edat i horari. To-
tes aquestes novetats varen rebre una valoració positiva per 
part de totes les parts implicades. Es va  recuperar el sopar 
de cap d’any al pavelló amb una valoració molt positiva dels 
assistents.

 E S C A N E J A’ M
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Ensenyament
Pla educatiu d’entorn (PEE)
És un conjunt d’eines per donar una resposta integrada i co-
munitària a les necessitats educatives, adreçat a tot l’alum-
nat i a tota la comunitat educativa, en especial sensibilitat 
als sectors socials més desfavorits.
El Departament d’Educació i l’Ajuntament tenim com a ob-
jectiu pels maçanetencs/ques, afrontar un món complex i di-
vers com el que vivim, amb una educació integral, cohesiva, 
contínua, arrelada, inclusiva, en xarxa.
Les eines, recursos dels quals disposem i els projectes que 
duem a terme són:
1. Pla català de l’esport (Escola Sant Jordi, Escola Arrels 

i Institut).
2. Promotor escolar que treballa amb el poble gitano.
3. Servei comunitari (Institut).
4. Musicoteràpia i immersió lingüística-anglès (Llar d’in-

fants).
5. Projecte musical. L’escola de música entra en els cen-

tres educatius.
6. Sessions de tècniques d’estudi (Institut i Escola Arrels).
7. Sessions d’habilitats emocionals (Escola Sant Jordi i 

Escola Arrels).
8. Projecte Rossinyol. Mentoria i arrelament municipal (Es-

cola Sant Jordi, Escola Arrels i Institut).
9. Projecte de coeducació (Escola Sant Jordi, Escola Ar-

rels i Institut).
10. Diagnosi del lleure. Mapa de recursos.
11. Projecte Arrela’t a Maçanet. Rutes per Maçanet: Conei-

xement de l’entorn, la història, els costums.
12. Tallers en família (Ajuntament + Creixent Junts). Atenci-

ons a infants de 0 a 6 anys.
13. Programa Joves conscients. Habilitats socials, emocio-

nals i relacionals (Institut).
14. Servei de Logopèdia (Arrels).
15. Immersió lingüística (Educació Infantil, 3r i 4t ESO).
16. Erasmus plus: MEDIS project (subvencionat amb fons 

Europeus).

17. Acompanyament competencial per a joves. Educador/
dinamitzador de patis. (Institut). Subvencionat per la 
Diputació.

18. Creació del Pla d’acollida municipal
19. Difusió i promoció de la lectura en horari escolar. Pro-

jecte de préstec.

Projecte de coeducació
Amb col·laboració en l’àmbit educatiu s’ha creat el projecte 
de coeducació que neix arran de la necessitat de treballar la 
igualtat de gènere i la prevenció de la violència masclista als 
centres educatius del municipi. 

Oficina municipal d’escolarització (OME)
Ubicada dins l’Ajuntament aquesta oficina té com a objectiu 
el seguiment del procés d’inscripció i   valoració de l’oferta 
educativa amb col·laboració amb la Comissió de Garanties 
d’Escolarització. Aquesta oficina treballa conjuntament amb 
les direccions dels centres educatius, el departament d’En-
senyament de la Generalitat i l’Ajuntament.

Unitat d’escolarització compartida (UEC)
Es manté aquest servei que permet l’obtenció de la titulació 
d’educació secundari obligatori (ESO) per aquells alumnes 
amb dificultats. Ubicats a Can Trinxeria compaginen el tre-
ball educatiu amb experiències laborals.

Actualització del projecte educatiu de l’Escola de 
Música
Des del curs 2019/2020 l’escola de música ha actualitzat i mi-
llorat el seu projecte educatiu.  El gener del 2020 es va iniciar 
el projecte de concerts realitzats per alumnes i professorat de 
l’Escola de Música en el teatre La Societat. Desafortunada-
ment aquest projecte es va veure suspès per la situació de la 
crisi generada per la COVID-19. Es va reprendre aquest projec-
te durant el “Maçanet a la Fresca” el juliol del 2020. S’espera 
que el 2021 es pugui reprendre aquest projecte.
Arran de la situació generada per la COVID-19 l’escola de Mú-
sica no ha tancat en cap moment el servei. Durant el confina-
ment total aquesta ha realitzat les classes de forma virtual, 
també va oferir “Concerts des dels balcons”. Els dijous tarda 
s’oferien concerts des dels balcons de les cases dels alum-
nes. El tancament de la tardor també ha fet canviar els plans 
de classes presencials per virtuals. Per l’any 2021 s’ha pre-
vist un descompte de la quota mensual en cas de realització 
de classes virtuals. 

Festes i ensenyament Serveis a les personesServeis a les persones Festes i ensenyament
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Serveis a les persones Festes i ensenyament

Escola d’adults 
El curs 2019/2020 es va veure truncat per la COVID-19, es va 
seguir oferint aquells serveis considerats essencials durant 
el confinament. Durant el juliol del 2020 es va ordenar l’oferta 
educativa amb una nova oferta de llengua anglesa, oferta per 
professores natives i professionals contractats directament 
per l’Ajuntament,  així com l’ampliació de cursos relacionats 
amb temes d’informàtica, tals com el curs ACTIC. 

Obres i millores als centres educatius:
• Millora dels lavabos de l’Escola Sant Jordi

L’agost del 2020 s’han renovat els lavabos de l’escola 
Sant Jordi per educació infantil amb un cost total de 
31.000 €.

• Mur de contenció Escola Sant Jordi
El departament d’ensenyament de la Generalitat de Ca-
talunya ha realitzat una inversió de 70.000 € per tal de 
millorar el mur de contenció de l’escola Sant Jordi. 

• Nova instal·lació d’aire condicionat a la llar d’infants
A l’estiu del 2019 – s’han invertit 8.000 € a adequar les 
instal·lacions de la Llar d’Infants per adaptar-ho a les 
èpoques més caloroses. 

Joventut
REGIDOR

Toni Imbernon  
timbernon@massanetdelaselva.cat

Joventut Serveis a les persones

La regidoria de Joventut ha començat a plantar les llavors 
que ens permetin arribar als joves del nostre municipi. 
Per arribar al punt on ens trobem ara, ha calgut assistir a 
totes les reunions organitzades des del Consell Comarcal, 
el Departament de Joventut de la Generalitat i a les taules 
de Benestar i comunitat on en gran part, els joves són els 
protagonistes. 

 

Amb la col·laboració del Consell Comarcal de La Selva, hem 
estat tot l’any preparant el Pla Local de joventut, el qual ens 
ha permès tenir una visió més clara de tot el que estem fent i 
sobretot, totes les mancances que tenim i que ens ha deixat 
clar tres propostes d’intervenció:
1. Crear un referent pels joves, creant una estructura de 

personal de l’Ajuntament que treballi pels joves de for-
ma exclusiva.

2. Maçanet connecta. Cal treballar per la igualtat d’oportu-

nitats dels joves, perquè participin i es connectin amb 
l’administració. Cal crear els ponts d’unió per aconse-
guir el sentiment de pertinència. 

3. I per últim, l’emancipació. Cal que els joves puguin ac-
cedir a l’orientació formativa i laboral, com també altres 
temes, com pot ser l’habitatge, la salut i un llarg etc. 

Tot això no serà possible si no tenim un espai de referència, 
on els joves el puguin fer seu. Tot i els problemes que ha 
generat la pandèmia, hem aprofitat la tècnica del projecte 
BIC per engegar un espai situat a l’edifici de Can Felló on uns 
quants joves, majoritàriament procedents de l’institut han 
pogut començar a trobar-se i fer diferents activitats i tallers. 
Esperem que aquest any vinent ens permeti obrir aquest es-
pai amb un dinamitzador propi juntament amb el suport de la 
tècnica esmentada per arribar a tots els joves. 

 

Saps què?
Maçanet té 1.074 joves d’entre 15 i 29 anys.

 E S C A N E J A’ M
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• Nous vestidors pavelló municipal
Amb una inversió de 31.000 € es realitzarà la millora de 
dos vestidors del Pavelló Municipal. Aquesta inversió 
comptarà amb l’ajuda de la Diputació de Girona per la 
qual subvencionarà amb 11.000 €.

• Canvi d’enllumenat dels espais esportius.
De forma progressia es va realitzant el canvi de l’enllu-
menat dels equipaments esportius a LED. Actualment 
s’està realitzant en el Pavelló Municipal i el Poliesportiu. 
Aquest canvi permet tenir una millor il·luminació, una 
millora de l’eficiència i una reducció del consum elèc-
tric. De forma progressiva es farà el canvi de tot a la 
il·luminació a LED.

• Gestió de la piscina municipal
L’estiu del 2020, tot i les restriccions generades per la 
COVID-19, s’ha obert la piscina amb totes les mesures 
pertinents. Abans de la seva reobertura s’han realitzat 
obres d’adequació i millora de l’espai. La temporada 
s’ha tancat amb una molt bona valoració general.

• Millores en el gimnàs municipal
Per tal de poder garantir una bona ventilació en el gim-
nàs, per tal de complir amb totes les normes de segu-
retat i higienes de la COVID-19, s’ha dotat aquest espai 
d’un sistema de ventilació i renovació de l’aire.

• Conservació de l’espai esportiu de Mas Altaba
Actualment, aquest espai no té empresa explotadora. 
S’ha optat per millorar la tanca perimetral d’aquest espai 
i de les instal·lacions elèctriques. Unes actuacions per 
valor de 12.000 € - amb la col·laboració de l’Associació 
de Veïns de Mas Altaba i la Junta de Propietaris- s’està 
realitzant tasques de manteniment i millora de l’espai, 
pendent de licitar la seva gestió. 

Conveni de gestió de la zona esportiva de 
Residencial Park
El febrer de 2020 es va firmar un conveni de gestió de la zona 
esportiva de Residencial Park amb l’associació de Petanca 
de Maçanet Residencial Park. Aquest conveni permet fer 
un manteniment de l’espai, obertura i tancament d’aquest, 
a l’espera de redacció d’un projecte concret per la seva di-
namització.
Ens queda pendent la situació jurídica dels Vestidors de 
MRP – la qual, quan tinguem una resposta portarem a terme 
un procés participatiu per poder reordenar la Zona Esportiva 
de Residencial i decidir entre tots el seu funcionament i or-
ganització.  

Rebuda Institucional del Patinatge Artístic 
Maçanet
El gener de 2020 l’Ajuntament va organitzar la primera re-
buda institucional d’una entitat esportiva abans d’iniciar la 
seva temporada de competicions. Aquesta rebuda instituci-
onal pretén encoratjar els i les esportistes del municipi per 
tal que facin la millor temporada possible. En aquest primer 
acte es va rebre el club Patinatge Artístic Maçanet. Desa-
fortunadament aquestes rebudes institucionals s’han vist 
aturades per l’anul·lament de les competicions esportives.

Esports Serveis a les personesServeis a les persones Esports

Esports
REGIDOR

Carles Caimel
ccaimel@massanetdelaselva.cat

Saps què?
El Club Ciclista Maçanet celebra aquest any els seus 20 
anys. Per aquest motiu varen ser el pregoner de la Festa 
de Sant Llorenç 2020

Obres i millores a les instal·lacions esportives:
Millores de les pistes de tenis de Residencial Park 
L’estiu de 2019 es varen realitzar millores en aquest es-
pai per tal d’adequar-les, modernitzar-les i fer-les més 
accessibles, ja que són un espai molt sol·licitat.
 

 E S C A N E J A’ M
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Projecte esport base
Al març del 2020 l’Ajuntament va organitzar la tradicional 
trobada entre el primer cicle de l’Escola Les Arrels i l’Escola 
Sant Jordi amb les entitats esportives. Aquesta jornada, les 
entitats esportives fan una mostra del seu esport a tots els 
alumnes. Al final de la jornada – les jugadores de Futbol que 
havien estat en equips de la UEMaçanet ens van explicar la 
seva experiència en el Futbol, un Esport a on encara queda 
molt per assolir la igualtat entre homes i dones. 

Activitats esportives realitzades
Des d’àrea d’esports s’ha organitzat els següents esdeveni-
ments esportius:
• Caminades Saludables, aquestes no s’han aturat tot i la 

situació actual generada per la COVID-19.
• Ioga, organitzat directament des de l’Ajuntament es rea-

litzen classes de Ioga.

Campanya esport femení
Aprofitant el 8 de Març, l’equip de Govern de l’Ajuntament de 
Maçanet de la Selva juntament amb les entitats esportives 
Municipals es van sumar a la campanya de reivindicaicó de 
l’Esport Femení. Tenint en compte el gran volum de dones 
que participen en l’esport i alhora compateixen en esports 
on la visualització de les dones és molt minoritària - tal com 
passa amb l’Equip Femení del SHUM Maçanet o les  futbolis-
tes de la Unió Esportiva. 

Cultura, ciutadania i participació Serveis a les persones

Participació ciutadana 
i desenvolupament 
comunitari
Totes aquelles qüestions referides a la igualtat de drets i a 
l’exercici de la ciutadania formen part de les accions que 
hem de dur a terme, des de plans estratègics sobre temà-
tiques concretes fins a allò referit a la Llei de Transparèn-
cia i Bon Govern i a l’administració electrònica, que ha de 
permetre més participació de tothom en la definició de les 
polítiques públiques. 
L’enfocament comunitari és per definició fet des de la gent 
i transversalment des de les diferents accions municipals. 
És necessari també per afrontar els reptes socials, ja que no 
n’hi ha prou amb les accions individuals o grupals per donar 
resposta a les desigualtats. Hem de teixir relacions per tal 
d’assegurar xarxes de suport mutu entre les persones. És 
evident doncs que el treball en col·laboració amb les enti-
tats és imprescindible en aquest plantejament. Aquesta línia 
de treball implica una determinada organització de l’Ajunta-
ment: per això la creació de la macroàrea de ‘Polítiques per 
les persones’. 

Objectius assolits i projectes realitzats:

- Hem fet una ‘Diagnosi i Pla d’actuació de les polítiques 
vers les persones’, que es va desenvolupar entre l’agost del 
2019 i l’abril del 2020.

Cultura, 
ciutadania i 
participació
REGIDOR 

Xavier Xarbau  
xxarbau@massanetdelaselva.cat

Saps què?
El teatre La Societat du aquest nom perquè el primer 
edifici, construït entre el 1931 i el 1933 al mateix lloc 
que l’actual, fou la seu de l’entitat Societat recreativa 
“unió Maçanetenca” una entitat fundada el 1915 que re-
presentà l’acabament d’unes rivalitats entre el jovent del 
poble que, per motius de partidisme polític, mantenia el 
seu enfrontament en dues sales de ball antagòniques.

La regidoria té dos àmbits, un que engloba elements referits 
a aspectes de ciutadania, participació social i dinamització 
comunitària, i un altre referit a la programació i gestió cul-
tural i patrimonial més clàssica. El fet d’ajuntar-ho en una 
mateixa regidoria és precisament la voluntat de fomentar 
l’accés a la cultura de tota la població i de fer accions trans-
versals que fomentin la participació i ajudin a crear senti-
ment de pertinença i cohesió social.

 E S C A N E J A’ MServeis a les persones Esports
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- S’ha creat i cobert des de l’octubre del 2020, una plaça tècni-
ca de ‘Participació Ciutadana i Desenvolupament Comunitari’ 
per tal de dotar-nos d’una estructura professionalitzada que 
permeti treballar en aquesta línia i garantir que es fa la fei-
na, es crea xarxa i es té un enfocament global de les accions. 
Aquesta figura tècnica treballa amb totes les accions munici-
pals que ho requereixen, des de processos interns a proces-
sos participatius (mobilitat, taules de professionals, etc.).

- Incorporació a la Xarxa de Municipis per a l’Economia So-
cial i Solidària, fet que ens permetrà conèixer experiències 
i trobar socis per a optar a subvencions i recursos per a 
aquest tipus d’accions.

- Realització d’una Guia de participació i comunitat que es 
presentarà a principis del 2021. Es vol reconèixer la tasca 
que fan totes les associacions, fer-ne acompanyament si ho 
volen i potenciar-les.

- Creació del Punt de voluntariat, amb la funció principal de 
posar en contacte les persones amb les entitats o amb acci-
ons o activitats específiques.

- Construcció entre tots del Pla estratègic comunitari. Es 
vol que la gent es senti part de Maçanet, relligar les urbanit-
zacions, potenciar les relacions i organitzar activitats més 
enllà de la cultura formal i de l’assistència social. El treball 
comunitari és prevenció i suport mutu, connectar tot allò 
que hi ha entre les organitzacions formals, associacions i 
persones.

- Situació de la seu de l’Àrea de polítiques per a les persones 
a Can Felló per tal que sigui un espai obert a tothom i utilit-
zat tant per accions organitzades per l’Ajuntament com per 
les associacions. El fet que diferents entitats, professionals 
i regidories facin activitat al mateix edifici està creant siner-
gies molt interessants i dóna més potència als projectes. Pel 
que fa als usos, la planta baixa és polivalent, amb despatxos 
compartits per associacions i serveis municipals i comar-
cals, amb la sala gran per a activitats. A la planta de dalt hi 
ha tècnics i serveis municipals com Participació i ciutadania, 
Promoció econòmica, Cultura, Joventut, el Punt d’Informació 
Laboral i Festes, i també el punt d’informació juvenil.

Serveis a les persones Cultura, ciutadania i participació

Cultura
El projecte de cultura es pot resumir en fer que la gent parti-
cipi i consumeixi tota classe d’activitats culturals, potenciar 
el que hi ha i complementar-ho amb noves propostes i gesti-
onar els equipaments de l’eix cultural com un tot. 
Una de les funcions principals de la cultura és la social, és 
a dir, genera comunitat, relacions, pensament, identitat, i 
aquesta és la nostra voluntat, construir Maçanet des de la 
participació, des de les activitats, posant en valor la nostra 
història i traient el màxim rendiment dels equipaments cultu-
rals i de les propostes que fa la ciutadania. 

A. Programació i foment d’activitats
Objectiu: consolidar un festival de tardor centrat en la pro-
gramació musical i tenir un element cohesionador de l’acti-
vitat cultural en aquesta època (tenir 4 fites al calendari, una 
per estació: Nadal a l’hivern, Festa del Roser a la primavera, 
Festa Major a l’estiu i festival de música i obres d’autor a la 
tardor).
- Projecte realitzat: aquest 2020 ha estat la primera edició 
del ‘feÇtival octubre. Festival de música i obres d’autor’, du-
rant la segona i tercera setmana del mes d’octubre. La pro-
gramació busca també captar públic de fora i situar Maçanet 
al mapa dels petits festivals. Enguany hi han actuat Toni Xu-
clà, Albert Guinovart, David Salleras i Roger Mas.

Objectiu: obrir la cultura als joves. Donar opcions per tal 
que puguin participar en l’organització i programació d’acti-
vitats i augmentar l’assistència del públic jove.
- Projecte realitzat: Biblioteca jove. Delegació de la Bibliote-
ca Municipal al punt d’informació juvenil de Can Felló, amb 
materials escollits amb la participació dels joves.

- Projecte en fase de preparació: projecte de cultura jove. Do-
nar la possibilitat que els joves participin en la programació 
d’algunes accions culturals.

Objectiu: programar i difondre totes les línies de l’activitat 
cultural: teatre, música, cinema, activitats literàries i arts vi-
suals i plàstiques.

Cultura, ciutadania i participació Serveis a les persones

Xavier Xarbau    
R E G I D O R  D E  C U L T U R A ,  C I U T A D A N I A  I 
P A R T I C I P A C I Ó

Es vol obrir la cultura als joves 
fent-los partíceps de la programació 
d’algunes accions culturals
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Serveis a les persones Cultura, participació i ciutadania

CONTINUACIÓ D’ACTIVITATS:
• Rialles (espectacles per a públic infantil i familiar),
• Aula de Teatre (taller de teatre per a adults),
• Teatre amateur mensualment i una obra anual del Fes-

tival de teatre amateur de comarques gironines Fitag,
• Curs d’escriptura, club de lectura, (activitats relaciona-

des amb la literatura, a la Biblioteca)
• Tallers infantils i per a adults a la Biblioteca Municipal.
 
ACTIVITATS NOVES:
• El Documental del mes: a través de DocsBarcelona, un 

cop al mes programem un documental multipremiat 
(cinema a La Societat).

• Festival anual centrat en la música: ‘feÇtival octubre’.
• Unificació de la programació teatral amateur, d’entitats, 

de Rialles, de l’Aula de teatre...

b. Cultura, història i patrimoni
Objectiu: foment de la recerca històrica i social sobre Ma-
çanet amb projectes que estudiïn èpoques, fets i elements 
patrimonials no prou coneguts.
- Projecte realitzat: creació de la ‘Beca de recerca històri-
ca de Maçanet de la Selva’, amb una dotació de 3.500 €. 
Enguany s’ha concedit per primer cop, el mes de novembre, 
al projecte ‘La Pista Jardí de Maçanet com a element de me-

mòria compartida’ de l’antropòleg Josep Lluís Lancina, que 
presentarà el treball l’últim trimestre del 2021.

Objectiu: apropar la història al públic general i elaborar 
continguts que puguin ser utilitzats pels centres educatius 
i ciutadania.

- Projecte realitzat: participació en el projecte comarcal Ves-
comtat de Cabrera, amb la col·locació de panells informatius 
a la Plaça de l’Església, l Castell de Torcafelló, i al Camí de 
les monges.

- Projecte en fase de realització: visites teatralitzades, la 
primera de les quals es farà pel primer trimestre del 2021.

Objectiu: reconèixer i tenir cura del patrimoni cultural material.
- Acció realitzada: correcció dels noms de Can Trinxeria i Can 
Felló d’acord amb les normes de l’Institut d’Estudis Catalans.

C. Gestió dels equipaments i edificis: l’eix 
cultural
Objectiu: organitzar l’eix cultural com un tot.
- Organització i gestió dels edificis que conformen l’eix 
d’edificis culturals d’una manera global, com un tot. El cen-
tre cívic Can Trinxeria, la Biblioteca, el teatre La Societat, 
l’edifici de l’Àrea de serveis per a les persones (Can Felló) i la 
Pista Jardí són equipaments complementaris. És la manera 
de posar a l’abast de tothom que vol fer activitat els espais 
més adequats i optimitzar-ne el cost de la seva gestió. Els 
treballadors municipals dels diferents equipaments, si bé es-
tan assignats a un equipament concret, es coordinen entre 
ells. Hem implantat eines digitals internes per treballar en 
aquesta línia. L’eix cultural no són només els edificis, són 
sobretot els treballadors que els fan funcionar en un treball 
en equip.

Objectiu: posar-nos al dia pel que fa al manteniment bàsic 
dels edificis i a les necessitats mínimes de les instal·lacions.
- Manteniment i actualització dels edificis:
- Condicionament i tractament sonor de la sala d’exposici-
ons del centre cívic Can Trinxeria. Això ens permetrà poder 
realitzar una programació estable d’exposicions i vincular-nos 
a circuits d’exposicions itinerants, fet que fins ara no ens era 
possible al no disposar d’un espai adequat. Aquest espai serà 
també sala de conferències de petit format. La intervenció 
està encarregada i es durà a terme el gener del 2021.
- Hem fet actuacions pendents de fa temps:
• Instal·lació del sistema d’extracció d’aire a la sala so-

terrani de La Societat
• Impermeabilització del sostre del teatre La Societat, 

que presentava degoters des de fa temps (intervenció ja 
encarregada en procés de realitzar aquest 2021).

• Instal·lació del sistema d’extracció d’aire al magatzem 
soterrani de la Biblioteca  Municipal, pendent de 
realització des que es va inaugurar l’edifici (intervenció 
ja   encarregada en procés de realitzar aquest 2021).

- Accions menors de millora i reposició: cortinatge de l’esce-
nari del teatre, cortines per a la sala polivalent de la biblio-
teca, augment de la potència elèctrica de la Pista Jardí, etc.

Objectiu: reformar l’antic magatzem i creació d’un espai 
polivalent i autogestionat per a les entitats culturals i artís-
tiques.
- Hem fet el projecte bàsic i d’execució de la Rehabilitació 
de la nau de la brigada municipal per adequar-la a espai po-
livalent d’arts escèniques. Aquest espai serà autogestionat 
per les entitats que hi facin activitat i durant el 2021, a través 
d’un procés participatiu en definirem els usos, la distribució, 
les instal·lacions, conjuntament amb les associacions que 
hi vulguin participar. Aquest projecte dóna resposta a una 
necessitat detectada de fa anys: un espai gran per assajar. 
L’espai no serà d’ús exclusiu per a cap entitat sinó que el 
posarem a disposició de totes les associacions, com la resta 
d’equipaments municipals. Per la seva situació, també pot 
ser d’utilitat a l’escola, l’institut, etc. 

Cultura, ciutadania i participació Serveis a les persones
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Benestar social, treball i família i salut Serveis a les persones

Reordenació dels serveis
Reordenació dels serveis amb la nova seu de Serveis Socials 
ubicant-la a l’Avinguda Sant Jordi, 77.

 
Els serveis que s’ofereixen són:
• Serveis Socials Bàsics -  les educadores de Serveis So-

cials, derivades del Consell Comarcal de la Selva 
• SIAD - Servei d’Informació i Atenció a les Dones 
• Servei d’Habitatge amb la Fundació Ser.Gi -  assessorem 

en matèria d’habitatge i aconsellem a les famílies que 
tenen situacions derivades dels habitatges. Alhora parti-
cipem com enllaç amb les entitats financeres i fons voltors. 

• Assessorament en Pobresa Energètica-  S’assessora les 
famílies per fer front als impagaments dels subministra-
ments, amb l’objectiu que es regularitzin situacions i no 
quedi cap família sense subministraments bàsics.  

Benestar 
social, treball 
i família i 
salut
REGIDOR

Francisco Javier Gómez  
jgomez@massanetdelaselva.cat

Saps què?
L’Ajuntament de Maçanet de la Selva ha posat a disposi-
ció en el pressupost una partida econòmica de 80.000 
€ per ajudes a famílies, empreses, autònoms i serveis 
afectats per la COVID-19.

Benestar social 
La Regidoria de Benestar Social s’ha reorganitzat, especial-
ment a partir de la pandèmia viscuda i de les noves neces-
sitats que s’han generat a partir del 2019/2020. Actualment 
és una de les àrees més importants a Maçanet de la Selva.

Serveis a les persones Benestar social, treball i família i salut

Convenis de col·laboració
Treballar amb convenis de col·laboració, davant la necessi-
tat de les situacions de risc donades per la violència de gè-
nere o situacions vulnerables.

D’acord amb el Banc d’Aliments – canvi de la Seu del Banc 
i el format. Els voluntaris i voluntàries reorganitzen els ali-
ments i d’acord amb els informes de Serveis Socials s’entre-
guen els aliments a les famílies. És un servei fonamental en 
aquesta època de la COVID-19, ja que ha estat un recurs im-
prescindible per ajudar a cobrir les necessitats de Maçanet 
de la Selva. Aquest any, s’ha triplicat els usuaris i el pressu-
post per la compra de menjar; tenint en compte que també hi 
ha hagut donacions per part d’empreses i particulars. 

Seguim amb el Conveni de Càritas, el qual treballa amb el 
rober i productes de neteja i higiene. Amb la COVID-19 s’ha 
incrementat les ajudes a les famílies, i alhora, l’Associació 
Càritas s’encarrega de la Campanya de Joguines solidàries.   

Treball i família
A l’àrea de Servei de les Persones – situat a Can Felló, hem 
recuperat:

Punt d’Informació Laboral
El Punt d’Informació Laboral, el qual és un servei gratuït des-
tinat a la ciutadania d’informació de l’àmbit  laboral 
• Maçanet Activa’t: assessorament i renovacions de do-

cumentació. 
• Maçanet Impulsa: treballem amb les empreses per co-

brir vacants del territori i per crear una borsa laboral 
estable. 

• Projecte Singular: programa de garantia juvenil adreçat 
a joves entre 16 i 29 anys. 

• Formacions: programant formacions ocupacionals i cur-
sos per millorar el currículum i facilitar la recerca de feina. 

Projecte Àgora
El Projecte Àgora, és un servei gratuït destinat a famílies 
amb infants i joves el qual treballen casos amb famílies  que 
tenen necessitats psicològiques. 

 E S C A N E J A’ M
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Serveis a les persones Benestar social, treball i família i salut

Associacions Socials
Col·laboracions amb les associacions socials, ubicades a 
Can Felló: l’Associació Macor, l’Associació Contra el Càncer, 
Oncolliga, Associació sociosanitària de Voluntàries Isabel 
Solà i Associació No Estamos Sol@s. 

Consergeries del casal de jubilats
Licitació de les consergeries del Casal de Jubilats de Ma-
çanet de la Selva i el Casal de Jubilats de Residencial Park; 
ja que a partir de l’1 de Desembre s’obren les instal·lacions 
adaptades amb el nou funcionament per la COVID-19. 

Programes a col·lectius concrets
Es treballa amb programes destinats a col·lectius concrets 
com l’adopció de Sahrauís. 

Centre de dia
Aquest setembre del 2020 s’ha encarregat un estudi  a una 
empresa pública per valorar el model del servei d’assistència 
i centre de dia. Actualment s’està pendent de rebre la  pro-
posta a finals d’any per tal de poder traslladar-ho al Depar-
tament de Benestar Socials de la Generalitat de Catalunya 
i reconèixer les places. Alhora treballem amb la ubicació a 
possibles espais municipals. 

Salut 
Amb el Departament de Salut s’ha portat a terme diverses 
reunions per parlar de la situació del CAP de Maçanet de 
la Selva, especialment per a reclamar i posar una solució a 
les necessitats que fins ara es tenien. No obstant això, des 
d’aquest mes de setembre:
• S’ha incorporat una infermera i uns metges més als ha-

bituals i per tant s’ampliarà el personal d’atenció. 

• Actualment hi ha dos rastrejadors/es: un dedicat a ciu-
tadania general i un altre dedicat exclusivament a es-
coles.

• S’estan gestionant millores a la centraleta per tal de 
descongestionar-la.

• S’estan realitzant obres de millora al CAP per tal de 
dotar-la d’un nou espai pel personal i nous espais de 
consulta. 

Es segueix treballant amb el Departament de Salut davant de 
les necessitats que la pandèmia ha generat.

1. 20 anys de celebració 
de l’Entitat del JAG - amb el 
Concert de l’Orquestra Maribel

2. Actes del Mercat dels 
Sentits 2019

3. Benedicció Sant 
Cristòfol 2019 - amb la 
participació d’Amic de la Moto 
de Maçanet de la Selva

4. El 23 de Juliol - Incendi al 
Turó Sant Jordi

5. La Trobada 2019 de 
Motor Truenos

6. Cel·lebració dels 30 Anys 
del Carrer Sils

7. Festival del Gínjol - 
Agost del 2019

8. Trobada de puntaires 
per la Festa Major 2019 amb les 
Mestresses de Maçanet

9. La Regidora amb les 
Organitzadores de Racons de 
Flors 2019

10. El 15 de Setembre 
2019 Cursa dels Llebrers 
organitzat pel Club Ciclista

11. 22 de Setembre 
2019 - Rally Vidreres - Maçanet

12. El 27 de Setembre 
- La Brigada participa a Viles 
Florides per recollir el premi de 
2 flors

Les activitats del 2019/2020
Agenda d’activtats
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Agenda d’activtats Agenda d’activtats

13. El 29 de Setembre 
2019 - Acte del Cor amb Macor

14. Instal·lació de la 
Placa de commemoració de 1 
d’Octubre

15. El 6 d’Octubre 2019 - 
recuperem el Mercat del Trasto

16. El 7 d’Octubre del 
2019 - l’Associació del Càncer 
organitza actes pel Càncer de 
Mama

17. Presentació del 
Llibre Narcís Munsó 25.10.2019

18. El 28 d’Octubre - 
Acte de proclamació de l’Hereu i 
la Pubilla de Catalunya. La Júlia 
Barceló és proclamada Pubilla 
de Comarques Gironines

19. Presentació del 
Llibre de l’auto local - Salvador 
Furné

20 El Túnel del Terror 
2019

21. El 31 d’Octubre amb 
els Gegants vam organtzar la 
Castanyada Popular

22. El 3 de Noembre 
- Canvi de Vara de la Blanca 
Paloma

23. El 23 de Novembre 
2019 - Premis Gregal

24. Visita del President 
Torra en motiu de l’acte del 
Taller d’Història

25. El 23 de Novembre 
2019 - Presentació de l’Entitat 
Isabel Solà

26. El Gran Recapte 
2019 - amb el Ban d’Aliments, es 
recull 2944kg d’aliments

27. Primer Mercat del 
Trasto a Mas Altaba

28. El Mercat de Nadal 
del 2019 - ens acompanya la 
Grossa

30. Marató de TV· 
2019 - destinada a les malalties 
minoritàries

31. Festival del Twirling 
de Nadal 2019

32. Trobada del Club 
Bàsquet Maçanet 2019

33. La Quina de Nadal 
del SHUM

34. Pessebre Vivent 
2019

35. El Gener del 2020 - 
amb el Temporal Gloria

36. EL PAM Maçanet 
inicia la competició del Xou 
Júniro i del Xou Gran

37. Sardanes amb la 
Cobla Sant Jordi i l’Ass d’amics 
per la Sardana
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Agenda d’activtats

38. Rua dels Centres 
Educatius i Xocolatada de les 
Mestresses de Maçanet

39. Botifarrada  de Sant 
Antoni - amb els Gegants de 
Maçanet

40. Benedicció de Sant 
Antoni 2020

41. Jornada Esport 
Base amb les jugadores de 
Futbol de Maçanet de la Selva

42. Georgina Regàs 
creadora del Museu de la 
Confitura presenta el seu llibre

43. Aquagym Solidari 
amb l’Ass Contra el Càncer

43. Carnestoltes 2020 al 
Casal de Jubilats de MRP

44. Presentació del 
Projecte de Participaió amb les 
Entitats

45. Reconeixament de la 
Cambra de Comerç de Girona al 
Restaurant Cal Coix

46. El Sopar de la Dona 
- organitzat per l’Ampa Sant 
Jordi

47. Sant Jordi 2020 - 
confinat a casa amb un Concurs 
de decorar els Balcons

48. Concert de les 
Festes del Roser - Fira del 
Pagès 2020

Agenda d’activtats

49.Acte Institucional de 
la LGTBI

50 Presentació del 
Maçanet a la Fresca

51. Jornada del Taller 
d’Història amb el llibre d’en 
Narcís Munsó a Torcafelló

52. Sant Cristòbol 2020

53. Visita del famós 
Director d’Orquestra - signant el 
llibre d’Honor

54. Foodtrucks 2020

55. Festa Major 2020

56. Pregoners FM 2020

57. Concerts de FM 
2020

58. FITAG Maçanet de 
la Selva

59. Cursa Oncolliga 
2020

60. Entrega del Llibre 
Set Amigues i un robatori 
misteriós a Egipte.

61. Primera Edició del 
Festival Octubre 2020

62. Estrena de S.O.S - 
de l’Aula de Teatre
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El dia d’avui l’Ajuntament de Maçanet de la Selva ha re-
but una única ajuda de la Diputació de Girona valorada en 
34.766,36€, i està a l’espera de la resolució d’ajudes ator-
gada pel Govern de Catalunya. Algunes de les afectacions 
s’han cobert amb les assegurances dels edificis municipals, 
com per exemple l’afectació a la Pista Jardí, tot hi que desa-
fortunadament va ser una resolució llarga i costosa.

Arran d’aquella situació es va crear un Comitè d’Emergència
format per l’alcaldessa, el regidor de seguretat, el cap dels
vigilants, el cap de la brigada, regidors/es que es varen veure 
afectats pel temporal, el cap del gabinet d’alcaldia i tècnics 
relacionats amb via pública. Aquest comitè d’Emergència es 
va reunir dos cops cada dia, a les 8 del matí  i a les 18h 
de la tarda, per valorar la situació en cada moment i quina 
resposta calia donar. Aquell comitè d’emergència ha tingut, 
desafortunadament, continuïtat per la gestió la pandèmia.

Especial Temporal Glòria Especial Temporal Glòria

El temporal Glòria

El temporal Glòria va afectar Maçanet de la Selva, així com 
d’altres municipis de Catalunya, entre els dies 19 i 24 de ge-
ner de 2020, acumulant un total de 250 litres/m2, anualment 
el municipi té una precipitació de 700 litres/m2. Per tant ,en 
menys de 5 dies, es va acumular una quarta part de l’aigua 
de pluja d’un any. Aquesta situació va afectar greument la 
vida habitual del municipi incidint sobre la mobilitat, entorn 
natural, edificis i realitzant el tancament de totes les escoles.

Concretament aquest temporal va tenir una afectació econò-
mica de 350.000 € a Maçanet de la Selva. Aquestes afectaci-
ons es van concretar en:
• Tales d’arbres d’urgència per evitar despreniments.
• Reparacions d’urgència a la via pública per acumulació
• d’aigua.
• Reparacions de filtracions ocasionades en els edificis
• públics.
• Trencament de la coberta de la Pista Jardí.

• Reparació de diferents fanals d’enllumenat públic.
• Reparació d’urgència de camins rurals del municipi.
• Reparació de ponts sobre torrents i rieres del municipi.
• Reparacions estructurals de carreteres.
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Gestió de la via pública
Durant tot l’estat d’alarma, l’Àrea de Se-
guretat i Via Pública ha tingut un paper 
de treball incansable amb la brigada mu-
nicipal i la guàrdia municipal. Aquests 
van realitzar tasques de neteja i desin-
fecció als llocs més concorreguts: co-
merços essencials i un control i suport 
a tots els maçanetencs/maçanetenques 
davant les diferents situacions viscudes 
i amb les normatives establertes per la 
COVID-19. Aquesta feina es va realitzar 
també amb la col·laboració de l’em-
presa GERMANS ALUM, que va realitzar 
tasques de desinfecció de carrers, dels 
contenidors i amb el tractorista local 
Jordi Serra desinfectant el Polígon i les 
urbanitzacions. Al maig es va incorporar 
el servei de neteja de les urbanitzacions. 

Compra de material per 
alumnes escoles i instituts
Després del període de Setmana Santa, 
segona quinzena d’abril, les escoles i 
instituts van tornar al realitzar classes 
de forma virtual. Des de la regidoria 
d’Ensenyament es va analitzar la situ-
ació de cada alumne de Maçanet de la 

Selva i es va fer la compra de disposi-
tius de connexió d’Internet per aquells 
que ho necessitaven. Aquesta acció va 
tenir un valor de 6.000 €, arribant a més 
de 100 alumnes i cada connexió tenia 
validesa durant 3 mesos. També es va 
comprar material escolar per les famí-
lies amb necessitats. Es va col·laborar 
amb les direccions de les escoles per 
fer arribar a tots els alumnes que ho 
necessitaven un ordinador o tauleta per 
tal que poguessin fer seguiment de les 
classes virtuals. 

Ajudes per comerços i 
autònoms afectats pel 
tancament del març
El juny de 2020 es va obrir la convocatò-
ria d’un ajut per a comerços i autònoms 
que es varen veure afectats pel tanca-
ment decretat el març de 2020. Un pa-
gament de 300 € que es va fer efectiu el 
novembre de 2020.
Arran de la situació de l’octubre de 2020 
pel qual la Generalitat ha decretat el 
tancament de la restauració i les estèti-
ques, l’Ajuntament ha obert un altre ajut 
extraordinari per aquests sectors, que 
podrà ser sol·licitat a finals del 2020 i 
procedirà al cobrament a principi del pri-
mer trimestre del 2021.

Ajudes per a famílies 
afectades per la situació de 
pandèmia
El juny de 2020 es va obrir la convocatò-

ria d’ajuts per a famílies en situació de 
risc generada per la pandèmia a partir 
del març de 2020. Les famílies se’ls hi 
ha atorgat un ajut extraordinari i únic 
d’entre 100 € i 300 € segons el nombre 
de persones de la família.
Abans de finalitzar l’any s’ha obert una 
nova convocatòria que servirà per refor-
çar a les persones i famílies que s’han 
vist afectades econòmicament i labo-
ralment per la situació generada per la 
COVID-19.  

Especial Covid-19 Especial Covid-19

Especial 
COVID-19
Creació del comitè 
d’emergència tècnic
El divendres 13 de març de 2020 es 
va constituir el Comitè d’Emergència 
Tècnic, format per regidors, regidores i 
tècnics de l’Ajuntament, que tenia com a 
finalitat el seguiment i coordinació de to-
tes les mesures per fer front la situació 
d’emergència durant l’estat d’alarma.

Creació del comitè social 
d’emergència
Es va constituir el divendres 13 de març 
de 2020 i tenia com a finalitat la coordi-
nació, seguiment i gestió de les mesures 
relacionades amb aspectes estrictament 
socials. Eren membres d’aquest comitè: 
tècnics i regidors/es de diferents àmbits 
de l’Ajuntament i també representants 
d’entitats socials tals com Càritas, el 
Banc d’Aliments, representants de les far-
màcies de Maçanet, els Casals dels Jubi-
lats i la cap del centre d’atenció pública 
(CAP) de Maçanet de la Selva.

 

Campanya “Maçanet de la 
Selva, cuidem-nos!”
El dilluns 16 de març es va iniciar la 
campanya “Maçanet de la Selva, cui-
dem-nos” que servia per comunicar tot 
allò relacionat amb les mesures que es 
prenien per fer front a la situació sanità-
ria, social i econòmica. 

Grup de voluntaris/es per 
realitzar compres
El dilluns 16 de març es va repartir un 
cartell a tots els establiments que podi-
en obrir amb un número de telèfon on la 
gent podia trucar i fer-se voluntari/ària 
per realitzar compres a gent amb neces-
sitats, i el mateix número de telèfon ser-
via per gestionar les compres.
Es van apuntar més de 40 persones 
per ser voluntaris/es i es van realitzar 
un centenar de serveis per un valor de 
3.000 € entre el març i el maig de 2020.

Grup de voluntàries per la 
realització de mascaretes no 
homologades 
La regidora de Promoció Econòmica i 
Cultura Popular, Lídia Campeny, va orga-
nitzar un grup de voluntàries que cosien 
mascaretes, bates i gorres per a sani-
taris/es i per la ciutadania de Maçanet 
de la Selva en general. Es va aconseguir 
moure un total de 50 voluntàries que va-
ren realitzar més de 20.000 mascaretes, 
bates i gorres que es van fer arribar al 

CAP de Maçanet de la Selva, Vidreres, 
Sils, a residències per la tercera edat 
de la Selva i l’hospital Santa Caterina de 
Girona. 

Gestió econòmica durant la 
pandèmia
La declaració de l’Estat d’Alarma va atu-
rar tots els procediments administratius.
Des de l’Ajuntament de Maçanet de la 
Selva es va treballar de forma contínua i 
constant per resoldre els problemes del 
moment, així com preveure mesures en 
el futur. 
Es van agilitzar tots els pagaments de 
factures per tal que els proveïdors po-
guessin cobrar al més aviat possible, 
durant els primers quinze dies d’estat 
d’alarma es varen fer pagaments per un 
valor total de més 160.000 €. 
També es va optar per congelar i pospo-
sar el pagament de tributs municipals. 
En relació amb el comerç es va optar per 
anul·lar la taxa d’ocupació de via públi-
ca per bars i restaurant durant el 2020 i 
anul·lar el pagament de les escombrari-
es corresponent al primer trimestre pels 
comerços obligats al tancament. 

Durant tot l’estat 
d’alarma, l’Àrea de 

Seguretat i Via Pública 
ha tingut un paper de 
treball incansable amb 
la brigada municipal i 
la guàrdia municipal.
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Grups municipals

Els moments que vivim

Més que mai son moments que toca ser-hi. 
Quan ens vam presentar ens vam comprometre 
a treballar per Maçanet amb l’objectiu de fer re-
alitat  les propostes que les entitats, comerços,  
empreses locals  i veïns ens vau aportar. 
Un any i mig de legislatura amb contratemps: 
un temporal Glòria i una pandèmia mundial. 
Aquests dos elements ens han marcat l’agenda 
d’aquest 2020, però també ens ha permès fer 
un treball d’adaptació que s’ha de traslladar en 
realitats i millores aquests propers mesos. 
No volem renunciar a executar el Projecte 
que portàvem al programa. Al contrari, estem 
treballant per superar aquests  contratemps i 
alhora convertir en realitat les propostes. Re-
organització de l’Ajuntament per adaptar-la a 
l’administració electrònica,  agilitzar les infor-
macions i tramitacions. Ordenar la gestió del 
territori urbanísticament i apostar clarament 
per la creació del cos de Policia i per un servei 
de Brigada Municipal a través de l’Àrea de Se-
guretat i Via Pública. Reordenar l’Àrea de Servei 
a les Persones,  amb una aposta clara a la Regi-
doria de Benestar Social,  Educació, Joventut  i 
Promoció Econòmica – les quals han de donar 
resposta als projectes de centre de dia/serveis, 
formació i ocupació, habitatges, institut i a les 
sol·licituds dels joves de Maçanet. 
Aquests elements – es complementen amb 
les obres i serveis que tenim  en tràmit: des 
de les passeres de l’entrada, a la millora dels 
accessos i mobilitat a les Urbanitzacions, a la 
proposta d’adequació de la Pista Jardí, l’Avin-
guda Catalunya, el Passeig Sant Llorenç, les 
passeres de Can Banet i Can Pere Bonic i l’ade-
quació dels serveis de Bus urbà, enllumenat i 
subministrament de l’Aigua.

Una nova manera de fer al govern

Si fa un temps ens haguessin dit com seria 
aquest 2020 no ens ho hauríem cregut. Masca-
retes, confinaments i una situació econòmica 
molt difícil  que ens ha fet replantejar-nos la 
vida tal com la coneixíem. Des del món local 
hem d’estar preparats per afrontar les conse-
qüències  que ens deixarà la crisi del Covid. Cal-
drà fer-ho entre tots, treballant en xarxa, repen-
sant-nos i reconstruint-nos. I ens en sortirem.

El projecte de l’assemblea d’Esquerra va co-
mençar el 2013 amb l’objectiu de portar una 
nova manera de fer a la política municipal. Des-
prés de 4 anys treballant des de l’oposició, el 
2019 ens vam tornar a presentar per garantir el 
canvi necessari i renovar l’Ajuntament.

Ara, des del govern, treballem per tirar endavant 
el projecte que de bon principi defensàvem:  
Organitzar l’administració i millorar els serveis 
que prestem com a Ajuntament, treballar des 
d’un plantejament global perquè tothom que 
viu a Maçanet se’n senti part, millorar la gestió 
del territori, controlar el servei d’aigua i treba-
llar per la inclusió social sota un plantejament 
comunitari de servei a les persones. Són els 
elements pels quals vam apostar per fer pinya 
en un govern municipal des de la lleialtat i la 
cooperació,  perquè som conscients que hi ha-
via molta feina per fer, i que ens en ve molta 
més. Hi som per sumar, per fer feina i  defensar 
allò essencial que no sempre es veu però que 
és bàsic que algú defensi. I així ho estem fent.

Dificultades  y solidaridad

Somos conscientes de los momentos complicados que  es-
tamos pasando. La llegada de la pandemia del coronavirus 
sin que exista un remedio efectivo nos ha sumido, este año 
2020,   en un mar de restriciones con dificultades  de salud 
y  económicas  que  ha agravado aún más los problemas 
sociales. Desde el ayuntamiento y desde las responsbili-
dades que tenemos encomendadas, Servicios Sociales y 
Sanidad, trabajamos día a día, dentro de nuestras posibili-
dades, en ayudar a las personas que lo necesitan. 
PROPUESTA:
La llegada de la pandemia del coronavirus Covid-19 a prin-
cipios de año, y sin que por el momento exista un remedio 
efectivo, nos ha sumido, este 2020,   en un mar de res-
triciones con dificultades  sanitarias y  económicas  que  
ha agravado aún más los problemas sociales.  Desde el 
Ayuntamiento y de la mano de Servicios Sociales y Sani-
dad,  trabajamos día a día y persona a persona desde las 
responsabilidades que tenemos encomendadas, en darle 
maxima prioridad y en ayudar a cada una de las familias 
que en estos momentos mas lo necesiten.

Durant la primera onada,  la resposta dels ciutadans ha 
estat molt bona. Una multitud de dones voluntàries va 
cosir equips de protecció pel personal sanitari ja que no 
tenien suficients; les donacions al banc d’aliments es van 
incrementar notablement; els veïns cuidaven uns dels 
altres, anant a comprar, portant medicaments, donant 
suport i companyia.
PROPOSTA:
Durant la pandemia del Covid-19, la unitat del poble s’ha 
vist mes que reflectida que mai. Multitud de persones es 
van unir per portar a terme varies accions benefiques i 
socials; grups  de dones voluntàries varen cosir equips 
de protecció pel personal sanitari ja que no se’ls hi es-
taven proporcionant les suficients; les donacions al banc 
d’aliments es van incrementar notablement; els veïns 
cuidaven uns dels altres, anant a comprar, portant medi-
caments, donant suport i companyia. A més tambe s’ha 
creat la campanya solidaria de recollida de joguines per 
poder repartir entre les families amb mes dificultats.Les 
mostres de fraternitat , d’ajuda als demés eren quotidia-
nes i ho son encara més avui dia, demostrant un cop més 
la gran solidaritat del nostre poble.
Per aixó , volem desitjar-vos un Bon Nadal i un Feliç Any 
Nou!, !Felices Fiestas!

Grups municipals

Acord per Maçanet

Web: www.acordpermassanet.org
Facebook: Acord Per Maçanet
E-mail: axmassanet@gmail.com

Benvolguts convilatans

Des d’aquest espai, el grup municipal DIM (De-
mòcrates Independents per Maçanet) volem 
desitjar-vos unes Bones Festes de Nadal!
Tot i la situació sociosanitària que estem vivint 
i la incertesa del nostre dia a dia, les dates na-
dalenques conviden a la reflexió, a l’acolliment, 
a la fraternitat i al record. Conviden a la reflexió 
sobre tot el que hem viscut els últims temps; a 
l’acolliment de les aportacions que, dia rere dia, 
ens feu arribar; a la fraternitat que ens mostreu 
sempre i al record de la feina ben feta i del lle-
gat que durant anys, amb la vostra confiança, 
he pogut traçar per a Maçanet. Un llegat impor-
tant i del que ens hem de sentir part obligada.
Recordo la construcció dels dos Casals per a 
la gent gran de Maçanet; l’edificació i posada
en marxa de l’Arxiu Municipal; la reforma i ha-
bilitació de Can Trincheria, amb la construc-
ció de la Biblioteca Municipal; la implantació i 
gestió de l’Escola de Música; la restauració de 
la Capella de Sant Sebastià; la negociació i el 
traspàs de la gestió de la Societat Recreativa 
Unió Maçanetenca (actualment la Societat) i 
de la Pista Jardí, a l’Ajuntament; la construcció 
del dispensari municipal (l’actual CAP)... Una 
pinzellada dels equipaments que avui dia té 
Maçanet gràcies a anys de dedicació al poble, 
gestió efectiva i implicació.Diuen que el plaer 
que acompanya la feina (la feina ben feta) fa 
oblidar la fatiga. I és així. Continuar treballant, 
ara des de l’oposició, per a Maçanet, fa oblidar 
com és ara de feixuc el dia a dia... però no puc 
deixar de recordar tot el que hem deixat per fer 
de Maçanet un bon lloc on viure. BONES FES-
TES!

Tots som poble

Des de Tots Som Poble volem aprofitar per a 
desitjar-vos a tots unes bones festes, i esperem 
sobretot, que un millor any nou que el que hem 
viscut aquest 2020.
Han estat uns mesos molt complicats, especi-
alment per als que han sofert de prop la pèrdua 
d’un ésser estimat, o per als que arrossegaran 
durant temps les seqüeles d’aquesta terrible 
pandèmia que ens ha tocat viure, tant físiques 
com econòmiques.
Com tots, esperem ansiosos que arribi aviat el 
final del túnel, i que puguem contribuir a crear 
no una “nova normalitat” continuista, sinó una 
nova realitat més justa, solidària i equitativa, en 
la qual prevalguin les persones per sobre dels 
privilegis.

Desde Todos Somos Pueblo queremos aprovec-
har para desearos a todos unas felices fiestas, 
y esperemos sobre todo, que un mejor año nue-
vo que el que hemos vivido este 2020.
Han sido unos meses muy complicados, espe-
cialmente para los que han sufrido de cerca la 
pérdida de un ser querido, o para los que ar-
rastrarán durante tiempo las secuelas de esta 
terrible pandemia que nos ha tocado vivir, tanto 
físicas como económicas.
Como todos, esperamos ansiosos que llegue 
pronto el final del túnel, y que podamos con-
tribuir a crear, no a una “nueva normalidad” 
continuista, sino una nueva realidad más justa, 
solidaria y equitativa, en la que primen las per-
sonas por encima de los privilegios



70 bimç

1 Ajuntament de Maçanet de la Selva
C. Salvador Espriu, 1
972 85 80 05
info@massanetdelaselva.cat

2 Oficina de Proximitat de la Guàrdia Municipal
C. Salvador Espriu, 1
Telf: 606.190.167
cc.guardiamunicipal@massanetdelaselva.cat 

3 Oficina de Benestar Social
Avda. Sant Jordi, 77
Telf. 972.15.56.57
serveissocials@massanetdelaselva.cat  

4 Biblioteca Municipal 
C. Cabrera, 12
Telf. 972.85.84.75
biblioteca@massanetdelaselva.cat 

5 Centre Civic Can Trinxeria
Avda. Catalunya, 2
Telf. 972.16.57.89
cantrincheria@massanetdelaselva.cat

6 Teatre La Societat
Avda. Catalunya, 12
Telf. 972.16.53.41
societat@massanetdelaselva.cat

7 Àrea de Seguretat i Via Pública 
C. Santa Coloma de Farners s/n
Telf. 972.85.88.70 
cc.guardiamunicipal@massanetdelaselva.cat  
brigada@massanetdelaselva.cat 

Seguiu-nos a    
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8 Can Felló 
Avda. Catalunya, 13
Servei a les Persones
Telf. 972.716.211
Punt d’Informació Laboral 
Telf.696978562
pil@massanetdelaselva.cat
Consell Comarcal de la Selva
Telf. 972.84.21.61
Servei de recaptació  del CCS
(2n i 4t Dimecres de cada mes a Can Felló)
Telf.972.84.01.78
scolomatributs@selva.cat

9 CAP de Maçanet de la Selva
Passeig de Sant Llorenç, 7
Telf. 972.85.94.20.
eap_sils.girona.ics@gencat.cat

10 Zona Esportiva de Maçanet
C. Salvador Esoiu s/n
Telf. 972 85 99 10

11 Casal de Jubilats
C. Dolors, 68
Tel. 972 16 52 14

12 Escola de Música
C. Sant Sebastià, 16
Telf. 972.16.51.20
emusica@massanetdelaselva.cat

13 Escola Les Arrels 
C. Bellavista s/n
Telf.972.85.71.57
b7008547@xtec.cat

14 Escola Sant Jordi
Telf: 972.85.80.65
C. Escoles, 23
b7002181@xtec.cat

15 Institut de Maçanet de la Selva 
C. Escoles, 17
Telf.972.16.56.34
b7008951@xtec.cat

16 Llar Infants - El Bressol
C. Escoles, s/n
Telf. 972.88.88.49
b7005686@xtec.cat

17 Cementirs municipal
Av. Montserrat, 40
C. Santa coloma

18 Deixalleria municipal
Ctra. Comarcal C-35 s/n
Telf. 93 765 31 51
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