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     mb la voluntat de seguir treballant i executant 
els projectes pels quals ens vàrem presentar, 
l'equip de Govern ha gestionat projectes i propos-
tes a mitjà i llarg termini, però també s’està treba-
llant amb un dia a dia molt important, tot i que a ve-
gades no en som conscients.

A tot Ajuntament li agrada projectar, i il•lusiona 
pensar amb nous serveis, edificis o espais; però és 
cert que dediquem moltes hores a tirar endavant el 
dia a dia del municipi, que tot i no ser visible és 
molt rellevant. Aquest últim any s'ha projectat i 
s'han executat moltes de les obres previstes, però 
sobretot, s'ha pogut gestionar allò que afecta les 
persones de forma dipersones de forma directa.

L'activitat destinada a les persones ha agafat més 
rellevància que mai, ja que s'ha pogut recuperar i 
posar en marxa noves activitats i serveis. L'Escola 
de Música, l'Escola d'Adults i  la Biblioteca se-
gueixen les seves activitats amb molts alumnes i 
usuaris. Les instal•lacions culturals continuen la 
seva programació habitual amb nous actes, fes-
tivals i actuacions que han tingut una molt bona 

acollida. La zona esportiva continua creixent fins 
a tal punt que no queden espais per poder créixer 
esportivament. L'oficina de Benestar Social i Can 
Felló han augmentat amb serveis i els tallers -  la 
consolidació del PIL, l’assessorament en habitat-
ge o la tornada  dels Casals de Jubilats. Des de Jo-
ventut i Ensenyament estan treballant en noves 
formacions i en l’espai de l’Institut i el nou Espai 
Jove.  Les festes, actes, mercats i comerços tenen 
un dia a dia intens i ple d'activitats que ens conver-
teix ens acompanyen a ser un poble dinàmic i viu.

El fet de tenir un dia a dia tan exigent amb activi-
tats i serveis destinats als maçanetencs i maçane-
tenques comporta que l'Ajuntament hagi d’estar al 
dia amb el manteniment de carrers, jardins, enllu-
menat, camins, instal•lacions, neteja i  seguretat. 
De forma constant aquests serveis es reorganit-
zen i es milloren per tal que es pugui cobrir totes 
les necessitats que sorgeixen. 

Com a equip de govern, dediquem molts esforços 
en el dia a dia per tenir un futur millor; ja que el fet 
de construir en el present, ens permet  plantejar 
les futures actuacions amb coneixement i essent 
conscients de les necessitats que tenim, dels re-
cursos que comptem i del potencial que tenim 
com a poble.  

L’Ajuntament us desitja unes Bones Festes i un 
millor 2022!

A
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La Pista Jardí és un element central del nostre 
poble. Amb el pas del temps, l’edifici i les seves 
utilitats s’han anat millorant, i és ara que des de 
l’equip de govern municipal, es vol fer una reforma 
per posar-la al dia, adaptant-la al nucli urbà i als 
nous estils de vida de la societat. Amb la voluntat 
de recollir totes les opinions i que tothom es senti 
reprepresentat s’ha organitzat un procés de participa-
ció, els resultats del qual s’incorporaran a la licita-
ció i posterior projecte tècnic de reforma de la 
pista. A finals d’aquest 2021 el procés participatiu 
ja està enllestit i se n’aniran comunicant els resul-
tats detallats.

Per primera vegada a Maçanet de la Selva, s’ha 
dut a terme un procés participatiu per redirigir el 
projecte de renovació d’un dels espais més em-
blemàtics del poble. La Pista Jardí es va construir 

l’any 1949 gràcies al finançament d’un grup 
d’amics socis de La Societat, amb la finalitat que 
esdevingués un espai referent per activitats cultu-
rals i socials. Des de llavors, ha estat el punt de tro-
bada que ha vist néixer entitats, celebrar concerts i 
balls de festa major i tota mena d’esdeveniments.

El primer edifici només tenia els arcs i les grades 
amb baranes de fusta. Als anys 50, es va tancar la 
pista amb un mur exterior i es van canviar les bara-
nes per unes de ferro. Als anys 70, es va incorporar 
l’escenari, el qual va comportar la modificació dels 
arcs a una part del recinte. 

L’any 1993, gairebé 45 anys més tard, es va execu-
tar una gran obra de remodelació que va canviar 
completament el paviment, les teules, les baranes 
i es van incorporar les grans portes metàl•liques a 
l’entrada principal de la pista. El 2004 es va decidir 
adequar l’entorn més immediat. 

El procés participatiu de la Pista Jardí
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L’any 2020, l’Ajuntament de Maçanet de la Selva 
decideix protegir els arcs amb la figura del Bé Cul-
tural d’Interès Local (BCIL), en honor a l’equipa-
ment i a la seva història. 

El procés participatiu  s’ha dut a terme en dues 
fases: primer s’ha recollit l’opinió sobre la Pista 
Jardí a través d’una enquesta en línia, i després 
s’ha debatut en grups de manera presencial. El 
debat en grups es va fer en una Jornada Participa-
tiva el 18 de novembre, oberta a tothom, i també 
en un debat, en grups, amb la participació de refe-
rents històrics, és a dir persones que han tingut re-
lació amb la gestió d’aquest equipament munici-
pal, com exalcaldes, membres d’entitats...

Un cop dinamitzats i analitzats els tres canals par-
ticipatius que han configurat el procés deliberatiu, 
se n’han derivat un seguit d’idees-força que s’han 
agrupat en 4 blocs:

- Valoració ciutadana de la dotació actual d’equi   
 paments a Maçanet.
-  Usos de la Pista Jardí.
- Sobre les característiques estructurals de la     
 Pista Jardí.
- Sobre l’entorn urbanístic immediat de la Pista    
 Jardí.
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L’àrea d’Urbanisme treballa per posar al dia elements 
pendents a les urbanitzacions i polígons industrials, 
i s’han iniciat processos de disciplina urbanística. La 
novetat dels darrers mesos ha estat l’aprovació del 
nomenclàtor oficial de Maçanet de la Selva, és a dir, 
el document que determina els noms dels carrers 
del terme municipal. Com a novetat, s’hi ha afegit els 
noms dels nous carnoms dels nous carrers en la zona SUDr1. 

El nomenclàtor es va aprovar el passat mes d’octubre 
en Ple ordinari. Un dels principals objectius del nomen-
clàtor és reflectir la història, tradició i personalitats del 
municipi i el país a través dels noms dels carrers. 

El document afegeix noms de dona als carrers que 
han fet créixer la zona del Bellavista, el SUDr1, en 
concret, quatre escriptores catalanes universals: 
Mercè Rodoreda, Caterina Albert, Montserrat Roig i 
Maria Mercè Marçal. “Hem escollit aquestes dones 
per la seva obra, no només per ser dones escriptores 
sinó per ser grans escriptores, que a través de les 
sevseves obres ens expliquen l’evolució de la nostra so-
cietat, i que a més eren dones. No teníem cap carrer 
amb nom de dona al nostre poble i ara fem un pas 
més cap a aquesta normalitat”, ressalta el regidor 
d'Urbanisme, Xavier Xarbau.

Nous noms de carrers i actualització 
del nomenclàtor

En la línia de reflectir esdeveniments històrics també 
s’ha afegit la plaça del Primer d’Octubre i l’avinguda dels 
Països Catalans. D’altra banda, també s’anomena el Pas-
satge de l’Hospital, al costat de l’Escola de Música, amb 
un nom que serveix per explicar la història de la zona del 
Carrer Sant Sebastià i el que va significar la capella.

El nou nomenclàtor també corregeix el redactat dels 
carrers segons la normativa de l’Institut d’Estudis Ca-
talans, i també dels equipaments de Can Trinxeria i 
Can Felló, dels quals ja se n’havia començat a utilitzar 
el nom d’acord amb la normativa de l’Institut. Molts 
carrers amb noms de personalitats només tenien el 
cognom i es formalitzen amb el nom sencer, i s’hi afe-
geix la preposició “de” abans de cada nom, com per 
exemple “c. de Jaume Balmes”, i no “c. Balmes”. 

El nomenclàtor oficial de Maçanet s’ha treballat  en 
el marc de la recentment constituïda Comissió del 
Nomenclàtor, un òrgan d’assessorament adscrit a 
l’Arxiu municipal format per un representant de 
cada grup polític municipal, representants de regi-
dories, persones amb coneixements d’història del 
poble (Juli Campeny i Josep Sais) i un especialista 
en en toponímia, Enric Ribes.

L’apunt del 

“Estem posant les bases, ordenant el planeja-
ment d’urbanitzacions i polígons industrials. 
També iniciant processos, com disciplina, que 
no feiem. ”

REGIDOR
Xavier Xarbau i Adrobau
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La cura i el control dels animals és un repte que 
cal assumir com a Ajuntament, però també com a 
poble. És per aquest motiu que l’àrea de Medi Am-
bient treballa amb l’associació Gats de la Selva 
per la gestió ètica de colònies de gats de carrer. 
L’objectiu és millorar-ne la qualitat de vida i alhora 
evitar la superpoblació. Durant aquest 2021 s’han 
esterilitzat un esterilitzat un total de 70 gats.

Protecció dels animals

Un dels principals objectius de l’àrea de Medi Am-
bient és aconseguir un índex de reciclatge més 
elevat (actualment inferior al 30%) per reduir tant 
l’impacte econòmic com ambiental. Per aquest 
motiu, mentre es treballa per un canvi de model en 
la gestió de les escombraries, un dels  pròxims 
projectes és crear illes de recollida selectiva en 
aquells punts on només hi hagi contenidors de aquells punts on només hi hagi contenidors de 

rebuig. L’objectiu és fomentar el màxim el reciclat-
ge, aprofitant la reducció de rebuig. 

Les fraccions reciclables tenen un retorn de diners 
per al municipi; en canvi, el preu d’allò que enviem 
a l’abocador augmenta cada any:

- Taxa pel rebuig any 2012: 56 €/tona
- Taxa pel rebuig any 2017: 91,52 €/tona 
- Taxa pel rebuig any 2022: 123,19€/tona

L’apunt de 
Gestió dels residus

REGIDORA
Marta de Egea Hinojosa
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Consells
Canviem d’energia

A l’edifici de l’Ajuntament s’han instal•lat setan-
ta-dues plaques solars que permetran reduir el 
cost de la factura elèctrica i les emissions de CO2. 
En dos mesos de funcionament, ja s’ha verificat 
que les plaques cobreixen de mitjana el 40% del 
consum de l’edifici, valor que serà més alt durant 
els mesos amb més radiació solar. Amb aquest 
canvicanvi cap a l’autoconsum, l’àrea de Medi Ambient 
treballa per  promoure la transició cap a fonts 
d’energia més  sostenibles. En les ordenances fis-
cals de l’any 2022 es poden consultar les bonifica-
cions per la instal•lació de plaques solars. 

Energia sostenible A principis de novembre es va dur a terme el taller 
“Canvia d’Energia” sobre contractació elèctrica, 
eficiència energètica i energia solar, en què entre 
altres coses, es va ensenyar com interpretar una 
factura de llum, identificar quina potència és la 
més adient, i donar consells senzills però efectius  
per l’estalvi a la llar.  
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S’han finalitzat les actuacions de millora del Pas-
seig Sant Llorenç i l’encreuament amb Avinguda 
Montserrat i Avinguda Catalunya. 
 
Aquestes actuacions han comportat una millora 
de les voreres, l’elevació dels passos de vianants, 
millores en l’accés als aparcaments, nous punts 
de llum, pintura viària i la instal·lació dels amaga 
contenidors, papereres i bancs.

Finalitzen les obres del Passeig de 
Sant Llorenç i l’encreuament de  l’Av. 
de Catalunya i l’Av. de Montserrat

S’asfalta la zona de sorra del Camp d’en Cinto per 
tal de reorganitzar l’espai de l’aparcament i poder 
ubicar la pista exterior i l’Skatepark, els quals des 
d’Esports estan treballant per a la seva execució. 

Asfaltatge de la zona de terra del 
Camp d’en Cinto

ALCALDESSA
Natàlia Figueras Pagès



Un cop finalitzades les obres de millora del super-
mercat Bonpreu, tal com es va acordar amb l’em-
presa, s’ha asfaltat part de l’Avinguda Torderola i 
s’ha arreglat la zona verda entre el rec i el super-
mercat.

Aprofitant que hi havia la maquinària asfaltant, 
l’Ajuntament ha asfaltat la resta de l’Avinguda Tor-
derola en els dos sentits, ja que és una de les avin-
gudes més transitades del municipi. 

Asfaltatge a l’Avinguda de la Torderola

El director dels Serveis Territorials d'Interior a 
Girona, Jordi Martinoy es va reunir a l’Ajuntament 
de Maçanet de la Selva amb l’alcaldessa, el primer 
tinent alcalde, l’Inspector de la Policia, el Cap de 
Bombers del Parc i el Cap de Bombers de la de-
marcació de Girona per exposar la situació de l’ac-
tual parc de Bombers. 
 
Des del Departament d'Interior s’aposta per cen-
tralitzar i ampliar l'activitat del Parc dels Bombers 
de Maçanet de la Selva, que és un dels més impor-
tants de les comarques gironines per la seva 
proximitat amb l'AP-7, la N-II i la Costa Brava. 

Visita al Parc de Bombers de Maçanet 
de la Selva amb el director de Serveis 
Territorials d’Interior i el Cap de Bom-
bers de Maçanet de la Selva

11
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Al llarg d’aquest 2021, s’han renovat part dels 
Parcs Infantils i incorporat noves peces demana-
des i sol·licitades pels infants i joves de Maçanet 
de la Selva; especialment el Parc del Molí. 

Renovació dels parcs infantils
Al carrer la Marina, amb l’equip de la Brigada Muni-
cipal, s’ha millorat trams de voreres, s’han reorde-
nat els contenidors i queda pendent repassar la 
pintura i fer els escocells dels arbres. 

 L’apunt de 

"L'aposta per un bon manteniment de l'entorn 
i dels serveis comporta una millora directa a la 
qualitat de vida dels maçanetencs i maçaneten-
ques"

Millores al carrer de la Marina



La Brigada s'encarrega del manteniment i la bona 
adequació dels espais públics del municipi. A més 
de les rutes diàries de neteja i jardineria, aquests 
últims mesos s’ha fet:

Desembrossar el clavegueram i camins rurals
Plantació d'arbres Magnòlia a l'avinguda de 
Catalunya

Reparació dels baixos de la Pista Jardí 

Adequació de l'asfaltatge i ressalts al poble i 
urbanitzacions

TTal·la d'arbres malalts

Instal·lació dels punts d'aparcament de 
gossos als equipaments municipals

Inici de les obres per impermeabilitzar la teulada 
de La Societat
Anivellar voreres pel pas de les cadires de rodes

Manteniment de la pintura de passos de zebra

DesbDesbrossa de camins amb tractor

Adequació de les instal·lacions de l'Escola 
Sant Jordi i les zones esportives

Allargar bancs per petició dels veïns

Fanal nou al passeig de Sant Llorenç

Nous trams de voreres 

Instal·lació de noves senyalitzacions

Actuacions de la brigada

13
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Aquest 2021, es finalitza l'any amb una part del 
cos de la Policia Local creat; ja que l'Ajuntament 
ha incorporat set Agents de Policia Local i l'Ins-
pector de la Policia, que juntament amb els tres 
Agents Cívics han de permetre mantenir un cos 
estable, cobrir els torns i donar resposta a les ne-
cessitats dels maçanetencs i maçanetenques.

Amb la posada en marxa de dotze punts de cà-
meres i dos vehicles, juntament amb la col•labo-
ració dels altres cossos de seguretat, es treballa 
per obtenir un model policial que doni resposta a 
les plantacions, als habitatges, controls de vehi-
cles, assegurances, ITV i carnets, de subministra-
ments fraudulents, de detecció d’habitatges amb 
plantacions, de col•laboració amb altres cossos 
policials, amb presència al carrer i amb l’ús de 
dades i imatges de seguretat que permeten tenir 
les càmeres.

Primer any de Policia Local

Durant les darreres setmanes s’han fet tasques de 
millora de pintura viària a determinades zones i 
carrers. A proposta dels veïns i comerços, s’han 
creat les “zones taronja” de 15 minuts, i ressaltat 
les zones de càrrega i descàrrega. Aquestes 
zones permetran millorar la mobilitat en punts 
molt transitats. 

DesDes de l’Ajuntament, es demana màxima atenció 
i compliment a les noves senyalitzacions, i 
s’anuncia que pròximament es farà una campanya 
d’informació i sensibilització pels conductors. En 
les següents setmanes, s’iniciaran actuacions 
als carrers de Salvador Espriu, Passeig de Sant 
Llorenç i part del carrer del Montseny, amb la vo-
luntatluntat de regular les zones que “generen pro-
blemàtica en làmbit de mobilitat”. 

Noves regulacions d’estacionaments

REGIDOR
Jordi Adroher Vallmajor
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Amb la incorporació del tractor municipal, i amb la 
contractació d'empreses locals, s’han recuperat 
les millores en els manteniments dels camins de 
pagès. Al llarg de l’any s’han començat a fer les 
tasques de desbrossament,  neteja dels laterals i 
les cunetes, afegir-hi sorra o gresa i anivellar-los 
per tal de millorar la seva transitivitat. A partir del 
2022,2022, està previst seguir mantenint els camins i 
arreglar-ne d'altres que aquest any no s'han pogut 
fer. 

Camins de pagès

Des de l’àrea de Món Rural, s’han començat a sen-
yalitzar les masies de Maçanet amb l’objectiu de 
donar identitat a una part molt important que 
havia tingut el poble, la vida de pagès. “Amb la 
senyalització de les masies volem visibilitzar i dig-
nificar la vida rural, explicant a les noves genera-
cions la seva història i fer-la perdurable en el 
temps”, explica el regidor, Jordi Adroher. 

De moment, està previst que se’n posin una vui-
tantena, i s’ampliarà fins arribar a totes les masies 
que hi ha al terme municipal de Maçanet de la 
Selva. 

L’apunt del 

“Cal visibilitzar i dignificar la vida de pagès, 
donant a conèixer la seva història a les noves 
generacions, i amb la senyalització de les 
masies les apropem una mica més”.

Masies senyalitzades 
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El pressupost municipal 2021 contemplava un 
seguit d’inversions a dur a terme al llarg de l’any. 
Ja sigui en actuacions a la via pública, en forma 
d’instal·lacions municipals, adquisició de béns im-
mobles o serveis municipals, algunes d’elles ja es 
donen per finalitzades, d’altres estan en procés i 
d’altres queden pendents a fer aquest inici d’any 
nou.nou. Als següents gràfics es poden observar en 
quin estat estan les inversions pressupostades 
pel 2021.

• Passeres de l’entrada, accés a Maçanet per la    
 C-35 (execució al gener).
• Reforma del Passeig Sant de Llorenç, Av. de Mont- 
 serrat i Av. de Catalunya.
• Asfaltatge a la zona del Camp d’en Cinto.
• Millores del tancament i aïllament a l’Escola     
 Sant Jordi (per estalvi energètic).
•• Instal•lació de plaques fotovoltaiques a 
 l’edifici de l’Ajuntament (estalvi energètic).
• Inici de la compra del local coworking.

• Licitació i execució de la passera de Can Benet
• Licitació i execució del clavegueram de C/ de la   
 Cala Montgó i C/ de Finestrelles.
• Licitació i execució de l’obra d’adequació de 
 l’Espai Jove a l’antic magatzem de la Brigada.
• Licitació i execució del projecte de la Pista 
  Exterior i Skate Park. 
• Licitació i execució del Centre de Serveis. 
• Projecte de la plaça de l’Av. de Sant Jordi i la    
 parada de l’autobús.
• Projecte zona Agility per a animals. 
• Projecte de millora del clavegueram del C/ de   
 Santa Anna.  
•• Projecte del Talús de l’entrada i de la Plaça de 
 Lluís Companys.

• Canvi de les llums a leds a tots els punts llumino- 
 sos del poble, Mas Altaba, Montbarbat i 
 Residencial Parc. 
• Millora de la carretera de Mas Altaba a la C35. 
• Projectes d’asfaltatge de nous carrers del poble,  
 Mas Altaba, Montbarbat i Residencial Parc.

• Inici de la compra del local de Benestar Social a   
 l’Av. Sant Jordi (per poder ampliar el local i donar  
 més serveis assistencials).
• Reparacions de paviments i asfaltatge 
• Millores en els parcs infantils del municipi. 
• Instal•lació de 12 punts de càmeres de seguretat i  
 vehicles policials.  
•• Licitació de les millores de la carretera del Resi-  
 dencial Parc de Torre Marata (execució al 2022).
• Licitació de la implantació de noves càmeres de   
 seguretat (execució al 2022).

Estat de les inversions 2021

REGIDORA
Anna Fàbregas Güell
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El passat mes de novembre es van aprovar les or-
denances fiscals per l’any 2022, amb la notícia 
que es congelen els principals tributs municipals, 
com és el cas de l’IBI, les escombraries i l’IAE. 
Aquest nou document millora el redactat i reorde-
na les bonificacions dels tràmits més senzills, fent 
més fàcil la interpretació de la ciutadania. “Han 
passat més de 15 anys des que no es redactaven 
les ordenances de nou, i ens hem vist amb l’obliga-
ció d’adaptar-les als nous temps, a més de facili-
tar-ne la lectura”, explica la regidora d’Hisenda, 
Anna Fàbregas. 

Com a tret a destacar, s’ha millorat la redacció 
d’ajudes a l’IBI per aquelles persones i comerços 
que instal·lin plaques fotovoltaiques, i aquest 
canvi posa “punt final a un redactat que no facilita-
va l’obtenció de l’ajuda”.  

Les ordenances fiscals són l’eina que determina la 
recaptació de l’Ajuntament. El nou document es 
podrà consultar a l’apartat d’Ordenances fiscals 
del web de l’Ajuntament a partir del gener del 
2022. 

Ordenances fiscals

L’apunt de 

“Han passat més de 15 anys des que no es re-
dactaven les ordenances de nou, i ens hem vist 
amb l’obligació d’adaptar-les als nous temps, a 
més de facilitar-ne la lectura”
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La fibra òptica està instal·lada gairebé a tot el muni-
cipi i urbanitzacions. En els pròxims mesos, se se-
guirà treballant per arribar a tots els disseminats. La 
fibra òptica és important per millorar la rapidesa i 
l’eficiència d’Internet. En una Societat de la Informa-
ció com l’actual, pràcticament tot es realitza amb la 
connectivitat, i la fibra òptica esdevé imprescindible: 
“Maçanet ha d’estar al dia amb la connectivitat i les 
noves tecnologies per tal de facilitar la qualitat de 
vida de la gent”, explica el regidor de Comunicació i 
Noves Tecnologies, Toni Imbernon. 

Des del mes de març, l’empresa Critical Europe 
col·labora amb l’Ajuntament de Maçanet de la 
Selva, per implementar la intel·ligència artificial a 
les càmeres de seguretat del municipi. Es tracta 
d’una prova pilot, de moment només situades a 
les càmeres de dues urbanitzacions, que permet 
analitzar patrons de rutines dels vehicles i detec-
tartar moviments inusuals. Aquest estudi ha estat 
impulsat pel Laboratori Samart Catalonia i el 
passat mes de novembre es va presentar el pro-
jecte a l’Smart City Expo World Congress, situant 
Maçanet de la Selva en el mapa mundial del sector 
TIC.   

Prova pilot d’intel·ligència artificial 

Fibra òptica a Maçanet

REGIDOR

Toni Imbernon Iradi

L’apunt del 

“Estem treballant per posar-nos al dia amb la 
connexió a Internet i fer que cada veí i veïna 
tingui fibra òptica” 
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@joventutmassanet

A principis d’estiu es va incorporar una tècnica 
d’Ensenyament compartida amb Joventut, que tre-
balla per implementar les accions del Pla Local de 
Joventut i de Pla Educatiu d’Entorn. 

A principis de setembre, també es va incorporar 
una figura de tècnica de comunicació en pràcti-
ques, gràcies a la subvenció del Servei Públic 
d’Ocupació per a persones joves beneficiàries de 
Garantia Juvenil. 

Durant el mes de juliol i agost, s’ha tornat a tirar en-
davant el projecte d’inserció laboral Brigada Jove 
d’estiu. Sis joves van treballar en els diferents equi-
paments municipals de la Biblioteca, l’Arxiu, l’Ajun-
tament i la Brigada municipal.  Des de l’àrea de Jo-
ventut, es valora molt positivament aquesta acció, 
ja que “dona oportunitats als joves per començar 
treballar” i “s’espera que es faci cada any”.

L’Ajuntament està treballant per crear un Espai 
Jove, que se situarà a l’antic magatzem de la Bri-
gada. Actualment, l’obra de millora està en procés 
adjudicatari, pressupostada a les inversions del 
2021, i està previst que l’espai estigui operatiu a 
principis del curs escolar 2022-23. Tal com explica 
el regidor de Joventut, Toni Imbernon, la finalitat 
dd’aquest espai és que els joves de Maçanet tinguin 
un lloc on poder fer activitats i, per tant, l’índex de 
joves al carrer redueixi. 

A principis de l’any 2022, es durà a terme un 
procés participatiu dirigit als joves de Maçanet de 
la Selva perquè entrin al debat sobre què hi hauria 
d’haver al nou Espai Jove municipal.  

Noves incorporacions

El futur Espai Jove
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La marca #MaçanetÉsComerç engloba tota la pro-
moció econòmica del municipi, des de les empre-
ses situades al municipi als autònoms, comerç 
local i fires i mercats temàtics. 

L’entitat Unió de Serveis i Comerç de Maçanet de la 
Selva (USC) treballa activament amb els botiguers 
adherits per promocionar l’activitat econòmica del 
petit comerç. Aquesta entitat  s’ha estrenat en l’or-
ganització de la primera Festa de la Tapa i el Pinxo 
a Maçanet de la Selva, que l’àrea de Comerç valora 
molt positivament: “Després de tants mesos amb 
elel comerç local aturat, poder celebrar una nova 
festa al nostre poble va fer revifar molts restaura-
dors”, assenyala la regidora de Comerç Lídia Cam-
peny. 

Pel que fa als mercats temàtics i festes populars, 
aquests darrers mesos s’ha pogut celebrar el retorn 
de la Castanyada, amb la tradicional venda de cas-
tanyes i espectacle, i la nit del Túnel del Terror. 

Maçanet És Comerç

REGIDORA
Lídia Campeny Tarrés

Per setè any consecutiu s’ha engalanat el poble 
per Racons de Flors, i el primer Mercat de Segona 
Mà de Mas Altaba “va ser tot un èxit”. També s’ha 
celebrat el Mercat de Nadal, amb la novetat de 
l’acte d’encesa dels llums de Nadal, amb la partici-
pació del pubillatge. 
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A partir d’ara, qui vingui a visitar el poble de Maça-
net i es vulgui endur un record, podrà comprar una 
sèrie de productes locals que s’han creat amb la 
finalitat de promocionar la tradició maçanetenca i 
donar suport al petit comerç. El restaurant Bonate-
rra ha produït el licor d’herbes “Turons de Maça-
net” i la pastisseria Noguera ha creat unes galetes 
en honor al pou de Glaç de Buscastell  que reben 
el nom de Glaçons de Maçanet i que estaran dis-
ponibles a la seva botiga pròximament. 

Productes maçanetencs

#descobreixMaçanet

L’apunt de 

“Des de l’àrea de Turisme impulsem la marca 
#descobreixMaçanet per donar a conéixer els 
indrets emblemàtics del nostre poble. Si els    
visiteu, no oblideu compartir-ho a les xarxes 
amb aquesta etiqueta!”

L’àrea de Turisme de l’Ajuntament aposta per obrir 
les portes de manera virtual als principals indrets 
turístics del poble, com la torre de Puigmarí, el pou 
de Glaç, el castell de Torcafelló i l’església de Sant 
Llorenç. Des de les Jornades del Patrimoni Euro-
peu del passat mes d’octubre, a fora dels diferents 
béns culturals, hi ha indicat un codi QR que rediri-
geix a la visita virtual del lloc en concret. La finali-
tat d’aquesta iniciativa és que es coneguin i es 
puguin visitar per dins els principals punts turís-
tics, ja que alguns d’ells són propietats privades i 

i no es poden visitar lliurement. Pròximament, 
aquesta opció també estarà disponible a l’esglè-
sia de Sant Pere de Martorell, a la torre de Cartellà 
i a l’antic monestir cistercenc femení de Valldema-
ria.  Per a l’any 2022 es treballa en un conveni amb 
el propietari de la torre Marata perquè esdevingui 
un espai museístic de Maçanet de la Selva. 

Enguany, l’Àrea de promoció econòmica ha enca-
rregat a l’empresa Easyrural, dirigida pel maçane-
tenc Adrià Gonzalez, un estudi dels allotjaments 
turístics del municipi, el qual ha servit per saber 
les característiques, la capacitat i  les dades de 
contactes de tots els allotjaments destinats a acti-
vitat turística. Per primera vegada, Maçanet dispo
sa d’un estudi de dades que servirà per millorar i 
potenciar la captació de turistes.

Escanegeu el
codi per visitar 
virtualment els indrets 
turístics de Maçanet
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Pla Educatiu d’Entorn 

REGIDORA
Rosa Casas Sabater

melòdica i batucada, i s’ha ampliat l’oferta a 180 
alumnes. “L’educació musical aporta valors i 
s’aconsegueix una millor capacitat d’aprenentatge. 
Des de l’Ajuntament volem fer accessible aquest 
ensenyament, en horari lectiu i de manera gratuïta”, 
explica la regidora d’Educació, Rosa Casas. 

L’apunt de 

“Aquest curs, les classes d’anglès a l’Escola 
d’Adults de Can Trinxeria costen 10€ gràcies a 
una subvenció de la Generalitat, quan a preu 
públic estan a 35€. D’aquesta manera, fem més 
accessible l’ensenyament extraescolar”.
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Aquest estiu any s’ha pogut allargar les setmanes 
a nou, per tal de cobrir les necessitats de totes les 
famílies del poble. En total, dos-cents nens i nenes 
han participat en les activitats del Casal d’Estiu. 

Prop de 200 nens i nens al Casal d’Estiu

Una festa major adaptada
Tot i les mesures restrictives del moment, la Festa 
Major es va poder celebrar amb fires, restauració al 
carrer i concerts en directe. “Volem agrair a la gent 
per la seva adaptació i, podem dir que vam celebrar 
la festa major sense cap brot després”, assegura la 
regidora de Festes, Rosa Casas. També es van recu-
perar les Havaneres dels Pescadors de l’Escala i el 
rrom cremat a la piscina municipal. 

Festes de Nadal
El Nadal s’encara amb certa precaució. Per evitar 
l’acumulació de gent, s’ha apostat per fomentar el 
joc en família, i s’ha canviat el PIN per la setmana del 
Family Days. El Tió de la plaça, els Patges i la caval-
cada dels Reis Mags d’Orient tornen de forma adap-
tada, per omplir de màgia Maçanet.
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L’àrea d’Esports de l’Ajuntament està treballant en 
el projecte de construcció d’una nova zona esporti-
va a Maçanet: una pista exterior i una pista d’skate. 
Aquest nou espai se situarà al Camp d’en Cinto i 
tindrà una mida de 968m2 la pista externa i uns 
500m2 la de skate.  A finals de novembre, es va fer 
una reunió per informar els interessats, on es va 
pproposar fer un skatepark molt complet, adaptat a 
tot tipus de rodes, ja sigui skate, patinets i bicicle-
tes, i treballar paral·lelament en la redacció d’un 
projecte Pum Track (circuit amb corbes, pujades i 
baixades) a l’espai actual del BMX.

Pel que fa als terminis, està previst que el projecte 
final sigui entregat al març, es liciti a una construc-
tora i a l’estiu s’estigui realitzant. Cal tenir en 
compte que tot depèn dels tràmits administratius, 
però l’objectiu és estrenar aquesta nova zona es-
portiva a l’inici del curs 2022-23.

Nou projecte de Pista Exterior 
i Pista d’Skate

REGIDOR
Carles Caimel Güell

L’apunt del 

“Calen més equipaments esportius a Maçanet, 
ja que l’activitat esportiva dels clubs i entitats 
creix cada vegada més. Amb aquesta nova zona 
exterior solucionem problemes d’espai”. 

Vestidors d’àrbitres
Les reformes dels vestidors per als àrbitres ja està 
acabada. Es tracta d’un espai annexat al poliesportiu 
d’un total de 45 m2 que permetrà acollir els àrbitres 
visitants de tots els esports federats a Maçanet.
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El bar de la zona esportiva de Mas Altaba està lici-
tat per a dos anys amb el bar “Olvi2” i amb aquesta 
nova gestió, es dona per acabada i posada en 
marxa la zona esportiva de Mas Altaba. 

En marxa la Zona Esportiva 
de Mas Altaba

Orgull d’esport maçanetenc
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Segona edició del ‘feÇtival octubre’ Aquest any Maçanet s’ha adherit al Cicle de 
Cinema Gaudí, organitzat per l’Acadèmia del 
Cinema Català. Cada mes s’han reestrenat les 
pel·lícules de producció catalana més interes-
sants, algunes d’elles nominades als Premis 
Gaudí 2022, a un preu assequible. “Amb aquesta 
iniciativa portem cinema a Maçanet, normalment 
l’últiml’últim diumenge de mes excepte a l’agost, i amb 
descomptes pels qui tenen carnet de la bibliote-
ca”, explica el regidor. 

Cicle de Cinema Gaudí 

La temporada de teatre familiar Rialles ha co-
mençat un any més, plena d’obres escèniques de 
qualitat. Durant el primer trimestre de temporada 
s’ha pogut veure a La Societat “La nena dels par-
dals”, “Sopa de pedres” i “La princesa en texans”. 
L’equip de Rialles vetlla per oferir als petits espec-
tadors entrar en contacte amb diferents discipli
nes de les arts escèniques, com és el teatre musi-
cal, de text, titelles o la màgia.

Teatre familiar a Maçanet

REGIDOR
Xavier Xarbau i Adrobau



27

Com a novetat de la temporada d’hivern, s’ha ini-
ciat el ‘Multipolar’, el cicle de circ de carrer de petit 
format a Mas Altaba, amb l’espectacle del Pekenio 
Nahuel ‘O nos partimos de risa o nos partimos la 
cara’. “Aquesta aposta sorgeix del document 
sobre el pla de públics de cultura de Maçanet que 
es va elaborar des de la regidoria i pretén portar 
espectaclesespectacles per a tots els públics als diferents 
nuclis de població del municipi”, explica el regidor.

‘Multipolar’ circ de carrer de petit format

La Biblioteca municipal va proposar, arran de les res-
triccions d’aforaments en els actes culturals, traslla-
dar la seva emblemàtica ‘Hora del conte’ mensual al 
teatre La Societat i a més, retransmetre-la en directe 
per nens i nenes que estiguessin confinats. A partir 
del desembre, l’Hora del Conte ha tornat a l’espai de la 
Biblioteca. 

Davant la situació de confinament de molts grups es-
colars, l’equip de la Biblioteca ha iniciat un nou projec-
te de suport a aquestes situacions: la ‘Farmaciola li-
terària’. Es tracta d’un conjunt de contes i material au-
diovisual per als nens i nenes que estiguin confinats. 

La Biblioteca: pioners en l’hora del 
conte i en la ‘Farmaciola literària’

Des de la regidoria de Cultura, s’han organitzat 
altres activitats, com la presentació i projecció a 
La Societat de la pel·lícula “La leyenda del payaso 
asesino”, produïda i dirigida pel jove director de 
cinema barceloní Abel Portillo, a partir d’una idea 
original del maçanetenc Antonio Ruiz. La pel·lícu-
la, que és una producció de cinema independent, 
dede gènere de terror, es va rodar l’any 2019 a Maça-
net de la Selva i hi van col·laborar diversos actors i 
actrius del poble, especialment nens. 

Un dels darrers actes culturals de l’any ha estat la 
presentació del llibre “Relats i cançons”, d’en 
Tomàs Reyner, autor d’una obra literària que ha 
merescut premis i mencions destacables com el 
premi Puigmarí, de Maçanet, i l’Aurora Bertrana, de 
l’Ajuntament de Vilada. 

Cultura de creació maçanetenca

L’apunt del 

“En cultura estem oferint programació en totes 
les disciplines artístiques i en participació ens 
hem estrenat amb el procés de la Pista Jardí”
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La següent infografia detalla en dades les accions 
de l’oficina dels Serveis Socials de Maçanet de la 
Selva l’any 2021

Els serveis socials són un conjunt de recursos desti-
nats a l’atenció social de la població, que dona solu-
ció a les dificultats de les persones en la seva vida 
quotidiana a través de la prestació de serveis que co-
breixen les necessitats bàsiques.

A Maçanet de la Selva, els serveis socials actuen en 
els àmbits de salut, ensenyament, habitatge, alimen-
tació, infància, atenció a la dona i gent gran. Des de 
l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament, es reforça 
la idea de visibilitzar aquesta oficina amb l’objectiu 
de donar a conèixer aquest servei públic. 

REGIDOR
Javier Gómez Santos
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El passat mes de setembre es va realitzar un taller 
per a cuidadores familiars no professionals, amb 
la finalitat de donar el coneixement i les eines ne-
cessàries bàsiques. Aquest taller es va organitzar 
en el marc del treball del programa Benestar i Co-
munitat de l’organisme autònom de la Diputació 
de Girona, Dipsalut. 

Taller per a cuidadores familiars no 
professionals

El passat 1 de desembre es va constituir la nova 
junta del Casal de Jubilats de Maçanet de la Selva. 

Nova junta al Casal de Jubilats de 
Maçanet de la Selva

El passat mes de novembre, Can Felló va acollir 
una vegada més el punt de donació de sang del 
Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Com a nove-
tat, a conseqüència de l’alerta d’una família maça-
netenca que buscava un donant compatible de 
medul·la òssia, es van poder fer la recollida de 
mostres per fer-se donant. Més d’un centenar de 
persones van donar el millor d’elles mateixes, la 
seva sang. 

Donació de sang i medul·la òssia

L’Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració 
amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer a 
Girona, amb l’objectiu de treballar conjuntament 
amb les accions de l’organització. El consistori 
s’ha compromès a donar-los un espai a Can Felló 
per treballar-ho setmanalment. 

Conveni amb l’AEEC Girona

L’apunt del 

“La feina dels serveis socials se sol passar per 
alt: no només es dona menjar a qui ho necessi-
ta, al darrera hi ha molta feina que cal visibilit-
zar”
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El passat 20 de novembre, la presidenta del Parla-
ment de Catalunya, Laura Borràs, va visitar el 
poble de Maçanet de la Selva amb motiu de la pre-
sentació del darrer llibre del Taller d’Història, 
Maçanet de la Selva a l’edat mitjana. Paisatge i so-
cietat a través de l’arqueologia i la història, i la 
cessió del seu fons documental a l’Arxiu munici
pal. Abans de l’acte, la presidenta va fer la seva 
visita institucional a l’Ajuntament, on va signar el 
llibre d’honors i va fer entrega a l’alcaldessa d’una 
senyera edició limitada i numerada. De part de 
l’Ajuntament, se li va fer entrega del licor d’herbes 
“Turons de Maçanet” produït pel restaurant Bona-
terra, una tassa de ceràmica feta per l’entitat Can 
Verdura i una mascareta personalitzada. 

L’acte de cessió del fons documental va tenir lloc a 
l’Arxiu municipal, on es va fer una petita mostra del 
material que cedeix el Taller d’Història a l’Ajunta-
ment. Seguidament, es va presentar el llibre al 
teatre La Societat i els autors del llibre, Elvis Ma-
llorquí i Alejandro Martínez, amb la presència excu-
sada de Joan Llinàs, van poder explicar anècdotes 
de les famílies maçanetenques de l’edat mitjana. 

Visita de la M. Hble. Sra. Laura Borràs, 
presidenta del Parlament de Catalunya
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Aquest any s’ha pogut tornar a celebrar l’acte 
institucional de l’11 de setembre, amb motiu de 
la Diada Nacional de Catalunya, a la plaça de 
l’Església. Tal com marca la tradició, la Policia 
Local va hissar la senyera mentre sonava El 
Cant de la Senyera, i les entitats del poble i el pu-
billatge d’enguany li van rendir homenatge amb 
les ofles ofrenes. La cobra sardanista Les Casenoves 
va interpretar en directe l’himne nacional i l’audi-
ció de sardanes.

Diada de Nacional de Catalunya

El passat mes d’octubre, l’entitat cultural Grup de 
Música i Teatre El Gínjol va celebrar el seu trentè 
aniversari amb un cap de setmana ple d’activitats 
obertes a tota la ciutadania. El tret de sortida, va 
ser l’acte institucional que va tenir lloc a La Socie-
tat, amb representació de l’Ajuntament, els Serveis 
Territorials de la Generalitat de Cultura i el Consell 
ComaComarcal de La Selva. Com a obsequi de part de 
l’Ajuntament, es va entregar un bust personalitzat 
amb el bufó del logotip de l’entitat, fet per l’empre-
nedor maçanetenc Oximoron 3D

30è aniversari del Grup de Música i 
Teatre El Gínjol



32

Des de fa molts anys, el poble de Maçanet de la Selva 
aposta per la tradició de l’Hereu i la Pubilla, que esde-
venen ambaixadors del municipi allà on van. El 
passat mes d’octubre, en Gerard Badia es va procla-
mar hereu de les comarques gironines, fent relleu 
maçanetenc a l’antiga pubilla de les comarques giro-
nines, Júlia Barceló.

El pubillatge és una tradició de cultura popular que 
s’ha estès arreu de Catalunya gràcies al suport de 
Foment de les Tradicions Catalanes. A Maçanet, 
cada any per la Festa Major s'escullen, per examen i 
vot popular, els representants del poble. Aquest any, 
el pubillatge el formen la pubilla, Laura Banús; l’hereu, 
Genís Barceló; i les dames i cavallers, Carla Guitart, 
Pau Bancells, Marina Pau Bancells, Marina Peláez i Alejandro Oliveira.

En Gerard Badia té 20 anys i va ser hereu de Maçanet 
l’any 2019, i aquest any s’ha proclamat hereu de La 
Selva i de les comarques gironines. 

... Llegiu l’entrevista!
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El Banc d’Aliments de Maçanet de la Selva està 
operatiu des de l’any 2013. Actualment, se situa al 
polígon Riera Torderola número 5, i és gestionat 
per una desena de voluntaris i voluntàries del 
poble. Al llarg d’aquest any, el Banc d’Aliments de 
Maçanet de la Selva ha atès 464 persones, que 
equivalen a 170 famílies en total. 

LaLa coordinadora del Banc dels Aliments, Nina Gu-
tiérrez, ha impulsat un sistema de gestió que ha re-
sultat ser un èxit. Al Banc dels Aliments de Maça-
net no s’imposa una caixa d’aliments per família, 
sinó que es dona a escollir, segons les necessitats 
i situació de cada persona. “Amb aquest petit canvi 
aconseguim que no es malbaratin aliments que 
queden d’excedent als rebosts, a més de dignificar 
una mica més el moment transitori de moltes famí-
lies que es veuen amb la necessitat de dema-
nar-nos ajuda”, explica la Nina Gutiérrez. 

Aquest any, s’han atès 170 famílies
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Sessions de Tir al Plat a 
l’Esparra.

Posada a punt de l’Escola 
Les Arrels.

Aquagym solidari, amb 
Belen Morales i l’AECC.

Presentació de la guia de 
Participació i Comunitat.

Visita al Pont de Ferro amb 
Carreteres Generalitat. 

Jubilació educadora de la  
Llar d’Infants “El Bressol”. 

Foodtrukcs a la Plaça de 
l’Església.

Maçanet a la Fresca.

Gran Prix de Verano de 
RTVE a Maçanet.

Pregó de la Festa Major 
2021.

Visita del diputat de Cultu-
ra de la Diputació de Girona.

Maçateatre al FITAG.



35

7è edició Racons de Flors. Inici del nou curs escolar 
2021-22.

L’equip de la Brigada i l’al-
caldessa al Viles Florides. 

Presentació nova tempo-
rada dels clubs esportius.

Presentació programació 
cultural tardor 2021.

Segona edició FeÇtival 
Octubre.

Visites teatralitzades per 
la Jornada del Patrimoni.

Visites virtuals en codis 
QR als indrets turístics.

Recollida de respostes de 
del Procés Participatiu.

Dia Mundial Contra el 
Càncer de Mama.

Túnel del Terror 2021 a la 
Pista Jardí

Tallers de Halloween a 
Mas Altaba.
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Taller “Canviem d’Energia” 
a la Biblioteca.

Parelles lingüístiques del 
Programa LECXIT.

Patrocini amb el tenista 
maçanetenc Pol Toledo.

Presentació Associació 
Capsa dels Records.

37ena edició Marxa de les 
Masies Amics de l’Esport.

Xerrada sobre el canvi climà-
tic a l’escola Sant Jordi.

Jornada Participativa del 
P. Participatiu Pista Jardí.

Disseny ruta en bici a 
l’Institut de Maçanet.

Lectura manifest 24N. Mercat de Nadal i encesa 
dels llums.

Els alumnes decoren els 
arbres dels comerços.

Campament dels Patges 
Reials.
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Festes de Nadal

Activitats 2022
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Finalitzem un 2021 apostant pel retorn a una normalitat 
que la pandèmia ens ha robat. Malgrat que sembli arribar 
a les Festes de Nadal amb els índexs elevats i amb la in-
certesa de com serà el futur pròxim, des de SOM MAÇA-
NET hem seguit treballant incansablement per tal que 
Maçanet no deixem ningú enrere.
Ens fa molta il•lusió explicar el que la feina interna co-
mença a ser una realitat i que pròximament les propostes 
dirigides a la joventut de Maçanet seran executades. Hem 
estat dos anys fent feina de forma interna;
S'ha elaborat el projecte de la nau vella de la Brigada per 
destinar-lo a ESPAI JOVE. El projecte ja ha estat entregat 
a l'Ajuntament i serà executat tot esperant que sigui reali-
tat el pròxim 2022.
S'ha consultat la ubicació d'un SKATE PARK. A través de 
la subvenció de la Diputació de Girona del 2021 hem 
pogut debatre i decidir el projecte de l'Skate i/o Pump 
Truck des de la Regidoria d'Esports que també s'execu-
tarà el pròxim any 2022.
S'ha estudiat la ubicació d'una PISTA EXTERIOR per tal 
que els nostres joves puguin disposar de més espais i 
alhora, les entitats esportives puguin disposar d'un espai 
que permetrà ampliar l'horari dels seus entrenaments.
S'està negociant la implantació de CICLES FORMATIUS a 
l'Institut de Maçanet de la Selva el curs vinent 2022/2023.
AquestesAquestes quatre propostes pel 2022 seran realitat sabent 
que el jovent de Maçanet de la Selva les necessita. Queda 
molta feina per fer, ens som plenament conscients. El 
nostre grup és conscient que fer realitat projectes com-
porta feina interna que no és visible, però a poc a poc les 
fem realitat gràcies a la col•laboració de diferents entitats, 
associacions i moltes persones.

SOM Maçanet us desitja molt bones festes i un feliç i 
millor 2022.

En el moment de sortir aquest butlletí, acabem el segon 
any de legislatura amb pressupostos propis d’aquest 
govern i hem aprovat els tercers. Hem aconseguit un 
dels objectius: augmentar l’estructura pròpia del con-
sistori (urbanisme, administració, serveis a les perso-
nes, policia), que ens ha de permetre poder prestar més 
i millors serveis, i reduir molt allò que s’externalitzava; 
fer-ho només pels temes més específics. En un 
moment en què deixem de recaptar l’IBI que rebíem per 
l’autopista (uns 400.000€), quadrar els pressupostos 
pel 2022 no ha estat fàcil. 

Augmentar l’estructura pròpia 
ens ha de permetre poder prestar 

més i millors serveis

Estem construint elements pels quals vam voler gover-
nar: l’àrea de serveis a les persones, polítiques pels 
joves, ordenar la gestió del territori des de les accions 
de medi ambient i d’urbanisme, servei d’aigua, fer un 
salt endavant en la participació i la comunicació... Però 
encara falta molta feina per consolidar aquestes noves 
maneres de fer per les quals des d’Esquerra de Maça-
net portem anys treballant.
Entenem la política local com a quelcom que ha d’impli-
car la construcció de comunitat, tenir en compte a 
tothom, trobar nous canals de participació, situar les 
persones al centre, i també, que allò local té conne-
xions que van més enllà del municipi. En l’àmbit nacio-
nal estem en un moment que sembla de pausa però 
que no ho és. Alguns voldrien retornar a l’autonomisme 
de fa dècades però dia a dia se’ns demostra que això ja 
no és possible. Aquest any 2022 és l’any Joan Fuster, i 
com deia el mestre: ‘Tota política que no fem nosaltres 
serà feta contra nosaltres’. 

Apostem amb fets pel jovent Queda feina per fer

SOM Maçanet



39

Felices Fiestas

Estimados Amigos, compañeros, vecinos, personas y 
gente de Maçanet, autoridades competentes:

DeDe corazón espero que estas fiestas estéis rodeados 
de personas que os llenen de cariño. Ha vuelto a ser 
un año de restricciones, de perdidas silenciosas, de 
los que se han marchado y de algunos que por des-
gracia en breve nos abandonaran, yo desde mi peque-
ño grupo del PSC tan solo agradecer  para quien remó 
para poder convivir con ustedes, Gracias, nos llena de 
orgullo poder seguir un poquito más remando este 
navío para bien de su población rebosante de gran-
des personas, en especial para aquellos voluntari@s 
siempre incansables al servicio de los demás, a pro-
fesionales que nos hacen nuestro día a día un poqui-
to más llevadero, a quien nos cuidan a quien velan 
por nuestra seguridad, a quien limpian nuestras 
calles y las arreglan, a todo el personal del ayunta-
miento que nos soportan y ayudan, a todos Gracias;

Muchas gracias. Y para que nadie se sienta discrimi-
nado, las autoridades incompetentes también…

Desearos unas Felices Fiestas y un próspero año 
2022.

Galopa, jinete del pueblo caballo de espuma 
¡A galopar, a galopar, Gracias J.A.

www.acordpermassanet.org

Facebook: 
Acord Per Maçanet

Correu Electrònic: 
axmassanet@gmail.com

Acord per Maçanet

www.totssompoble.cat

Correu Electrònic: 
agrupacionelectoralmacanet@gmail.com

Facebook: 
https://www.facebook.com/Tots-Som-Poble-To-
dos-Somos-Pueblo

Correu Electrònic Regidor:
 fwolf@massanetdelaselva.cat

Tots som poble

Facebook: 
https://www.facebook.com/dimmacanet

Correu Electrònic: 
dimmacanet@gmail.com

Correu Electrònic regidor: 
aguino@massanetdelaselva.cat

Demòcrates independents 
de Maçanet

PSC Maçanet



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

2 Oficina de Proximitat de la Policia Local
C. De Salvador Espriu, 1
626 075 301
pl@massanetdelaselva.cat 

3 Oficina de Benestar Social – Serveis Socials 
Av. De Sant Jordi, 77
972 15 56 57 
serveissocials@massanetdelaselva.cat 

4 Biblioteca municipal
C. De Cabrera, 12 
972 85 84 75
biblioteca@massanetdelaselva.cat 

5 Arxiu municipal 
C. De Salvador Espriu, 3
972 85 98 50

6 Centre Cívic Can Trinxeria
Av. De Catalunya, 2
972 16 57 89
cantrincheria@massanetdelaselva.cat 

7 Teatre La Societat
Av. De Catalunya, 12 
972 16 53 41 
societat@massanetdelaselva.cat 

8 Can Felló
Av. De Catalunya, 13 
972 71 62 11

9 C.A.P Maçanet de la Selva
Passeig de Sant Llorenç, 7 
972 85 94 20
eap_sils.girona.ics@gencat.cat 

10 Zona esportiva
C. De Salvador Espriu s/n
972 85 99 10
 11 Casal de Jubilats de Maçanet
C. Dels Dolors, 68
972 16 52 14
12 Escola de Música
C. De Sant Sebastià, 16
972 16 51 20 
emusica@massanetdelaselva.cat 

13 Escola Les Arrels
Av. De Bellavista s/n
 972 85 71 57 
b7002181@xtec.cat 
14 Escola Sant Jordi
C. De les Escoles, 23
972 85 80 65 
b7002181@xtec.cat

15 Institut de Maçanet de la Selva
C. De les Escoles, 17 
972 16 56 34 
b7005686@xtec.cat 

16 Llar d’Infants “El Bressol”
C. De les Escoles, 
972 85 88 49 
b7005686@xtec.cat  

17 Àrea de Seguretat i Via Pública
C. De Santa Coloma de Farners, 
s/n
972 85 88 70 

18 Cementiris municipals
Av. De Montserrat, 40 (Cementiri vell)
C. De Santa Coloma (Cementiri nou)

19 Deixalleria municipal
Crta. Comarcal C-35, s/n
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