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    ÍNDEX ALCALDESSA

Natàlia Figueras i Pagès

1R TINENT D’ALCALDE 
REGIDOR DE CULTURA, CIUTADANIA I PARTICIPACIÓ 

Xavier Xarbau i Adrobau

La guia que teniu a les mans és una carta de benvinguda que 
neix amb l‘objectiu de donar a conèixer Maçanet.

Per a fer-ho, és essencial la tasca de les entitats, en tots els 
àmbits, que constitueixen la societat de Maçanet i que, des d’una 
vessant altruista i humana, traslladen una diversitat d’opcions 
que fa viu, acollidor, ric i socialment divers el nostre municipi.

Si tot això ho coordinem amb les polítiques de serveis a les 
persones que comporten serveis que l’Ajuntament pot oferir, 
assolirem la vessant més humana  i inclusiva de Maçanet.

Depèn de tots i cadascú de nosaltres; benvinguts, benvingudes!

Participar, cadascú a la seva manera i cadascú en allò que vol, és 
el que ens fa ser i sentir-nos de Maçanet, fer poble. Relacionar-
nos i exercir la ciutadania és bàsic per construir una societat 
oberta i que tingui en compte a tothom.

Volem les persones al centre i fer comunitat, per això hem creat 
l’Àrea de Serveis a les Persones, a Can Felló. Volem potenciar la 
participació i recolzar a les entitats, que fan activitats d’interès 
públic. Aquesta guia vol ser un reconeixement a la seva tasca. 
També hi trobaràs informació sobre com pots participar. 

Anima’t-hi!
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    MAÇANET DE LA SELVA     QUI SOM? 

Font: Padró municipal, febrer 2021

… SOM 7.864 VEÏNS I VEÏNES!

… som de … som de 
diferents diferents 
gèneresgèneres

… vivim en diferents … vivim en diferents 
zones residencialszones residencials

… hem nascut … hem nascut 
a diferents a diferents 

llocsllocs

… tenim edats … tenim edats 
diferents diferents 
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    EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS     PARLEM DE …

Autonomia de les persones per a desenvolupar les seves capacitats;
actitud cívica, compromís i esperit crític amb la societat; 
implicació en processos de canvi i coresponsabilitat amb les 
institucions públiques, en la definició, el disseny d’estratègies i la 
recerca de solucions socials.

Oficina d’Atenció a la Ciutadania, Oficines municipals i Arxiu municipal

Casal del jubilat i pensionista de Maçanet, Casal de jubilats de 
Residencial Park, Centre d’Atenció Primària, Serveis Socials

Can Trinxeria (Centre cívic), Biblioteca municipal, Pista Jardí, Teatre La Societat, Arxiu històric

Llar d‘infants municipal “El Bressol“, Centre d‘Educació Infantil i Primària Escola Sant Jordi, Centre 
d‘Educació Infantil i Primària Escola Les Arrels, Institut, Escola Municipal de Música, Telecentre

Deixalleria municipal, Punts de recollida de Mas Altaba i Montbarbat

Cementiris municipals, casetes de Correus de Residencial Park, Mas Altaba 
i Montbarbat, Local Social de l’Associació de Veïns de Mas Altaba

Policia local, Brigada municipal

Can Felló

Zones esportives municipals del nucli urbà: pavelló, poliesportiu, piscina, pista de tennis, 
camp de futbol, pista del cementiri, pistes de petanca, zona d‘activitat ciclista

Zones esportives de Residencial Park: pista polivalent, pistes de petanca, pistes de tennis, 
pista d’atletisme i camp de futbol

Zones esportives de Mas Altaba: pista polivalent, pistes de petanca, pistes de tennis i de fronton

Zones esportives de Montbarbat: piscina, pistes de petanca, pista de fronton, pista 
polivalent, pista de tennis

Incorporació de la ciutadania a la presa de decisions que afecten a la gestió pública;
implicació de la societat civil en els objectius col·lectius, alhora que se l’apodera individualment; 
foment d’una relació més transparent i ordenada entre la ciutadania i les administracions 
públiques; la participació ciutadana, la transparència i l’obertura de dades de les administracions, 
són la base del govern obert.

La participació de la ciutadania implica als veïns i veïnes, entitats, comerços, i altres agents 
socials del municipi. Alguns exemples:

… CIUTADANIAAJUNTAMENT

BENESTAR 
SOCIAL I SALUT

CULTURA

EDUCACIÓ 

MEDI AMBIENT

VARIS

SEGURETAT I VIA PÚBLICA

SERVEIS A LES PERSONES

ESPORTS … PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Fonts: Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Girona, Ajuntament de Barcelona

- Procés participatiu: Es demana a la ciutadania que doni la seva opinió, debati i faci propostes 
 sobre un tema que l’Ajuntament planteja. Després, l’Ajuntament recull les idees sorgides, les 
 valora i explica què es pot fer i què no. 

- Consulta popular: L’Ajuntament organitza una votació per a què la ciutadania doni la seva opinió 
 o decideixi sobre un tema concret del municipi. 

- Espais de trobada entre ciutadania, responsables tècnics i representants polítics de l’Ajuntament: 
 En aquest espai l’Ajuntament informa i resol dubtes sobre un tema concret del municipi. 

- Òrgans de participació: Són espais de treball estables en el temps i sobre temes concrets, on hi 
 pot haver representants de la ciutadania i l’Ajuntament. 
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A finals del segle XIX els pagesos es van organitzar en entitats que van anomenar 
germandats, amb l’única i específica finalitat d’ajudar-se mútuament en cas de necessitat. 

L’any 1915, per tal d’agrupar els joves de la vila i els de pagès, 
sense distincions polítiques i deixant de banda les diferències, 

va néixer la Societat Recreativa Unió Maçanetenca.

L’any 1949 la Pista Jardí es va construir 
amb l’aportació voluntària i gratuita 

de la mà d’obra de tothom. Va ser una 
demostració de vitalitat i il·lusió del 

poble, en una època de crisi econòmica 
i bloqueig polític.

L’any 1951 es van crear una Junta 
Organitzadora i Comissions de Veïns 

a tots els carrers del poble per a 
adornar-los i engalanar-nos en motiu 

de la visita de la Verge de Fàtima.

L’any 1993 es va fer la festa-sopar de germanor de les 
associacions de Maçanet, organitzat per l’Ajuntament, 

al Pavelló Poliesportiu. 

Font: La nostra vila. Maçanet de la Selva - Edita: Taller d’Història de Maçanet de la Selva (1995).
http://www.tallerhistoriamassanet.cat

    HISTÒRIA DE LA PARTICIPACIÓ A MAÇANET

    GUIA D’ENTITATS DEL MUNICIPI

La Guia d‘entitats online:
http://www.maçanetdelaselva.cat/ca/entitats
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ADF Cadiretes Montbarbat
L’ADF Cadiretes Montbarbat és una associació formada per 
propietaris forestals i els ajuntaments dels municipis de 
Caldes de Malavella, Maçanet de la Selva, Tossa de Mar i 
Vidreres. Té com a finalitat la prevenció i suport a l‘extinció 
d‘incendis forestals.

C/ Pau Casals 47, 17411, Vidreres

www.cadiretesmontbarbat.org

adf@cadiretesmontbarbat.org

AFA Les Arrels
Som l‘Associació de Famílies d‘Alumnes de l’Escola Les 
Arrels. Som el nexe entre les famílies de l’escola, l’alumnat i la 
direcció del centre, recollint i donant suport a les demandes i 
necessitats. Col·laborarem en les activitat escolars del centre i 
cooperem amb el Consell Escolar en l élaboració de directrius 
per a la programació d áctivitats extraescolars o de serveis. 
També tenim com objectiu promoure i realitzar tota mena 
d áctivitat fisicoesportives, lúdiques i culturals.

https://agora.xtec.cat/esc-massanet/afa/que-es-lafa/ 

afa@escolalesarrels.cat Av. Bellavista s/n

Contacte: Cristina Marqués

Agrupació Artesanal Maçanet
L‘Agrupació Artesanal Maçanet es va fundar l‘any 1990 amb 
l‘esperit de fomentar l‘art, la cultura i les tradicions del nostre 
poble, organitzant fires, exposicions, concursos, tallers de 
diferents disciplines, també catifes de flors, racons florals, 
desfilades de pentinats i editar llibres; entre altres coses.

Amics de la Flama del Canigó - Maçanet de la Selva
Des del 2000, formem part dels equips de foc de la Festa 
Nacional dels Països Catalans (Sant Joan, solstici d‘estiu), 
sota el paraigües d’Òmnium Cultural. 
Fem el cerimonial de la Flama del Canigó (recollida de la 
Flama, Congrés  Internacional dels focs de Sant Joan, aplec 
del Canigó, revetlla de Sant Joan); la castanyada popular 
(pels volts dels 31 d’octubre).

639 20 41 21

Av. Sant Jordi 91

josepmariaciurana@gmail.com

Contacte: Josep Maria Ciurana Planas

972 85 81 59

C/ Barcelona 7

aartesanalmassanet@gmail.com
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Amics de la Sardana de Maçanet de la Selva
Som una entitat que, des del 2015, promou l’ensenyament de 
la dansa nacional, programa de ballades a la plaça i participa 
activament en activitats culturals de la vila. L’entitat està 
formada per uns 70 socis, compta amb la col·laboració dels 
serveis culturals i festius de l’Ajuntament i manté una relació 
cordial i participativa amb la resta d’entitats maçanetenques. 
El nostre objectiu és augmentar el nombre d’associats, fer 
concerts i l’Aplec sardanista de Maçanet.

607 84 26 87

C/ Pirineus 50 

isabel@trestombs.com

Contacte: Isabel Sanagustín Aijon

Amics de Martorell
Des del 1984, quan per segona vegada va venir a Martorell 
el senyor Rector Mossèn Conrad Ruhí i Pons, uns quants 
veïns i amics organitzem festes, netegem el paratge, plantem 
arbres i fem algunes obres. Cada any, per la Festa de Sant 
Pere organitzem un sopar popular amb molta participació 
de la gent de Maçanet i també alguns forasters. En aquesta 
festa comptem amb l’ajuda i col.laboració de l’Ajuntament de 
Maçanet de la Selva i d’un bon grup de voluntaris.

Contacte: Montse Gallardo (Can Serra)

AMPA Escola Sant Jordi
Som un grup de pares i mares que, sense cap ànim lucratiu, 
representem les famílies del col·legi i establim comunicació 
i col·laboració amb el centre. Treballem contínuament i 
considerem de vital importància la necessitat de poder 
afavorir el benestar dels alumnes duent a terme moltes 
activitats. Estem implicats amb il·lusió, ganes i idees noves 
i d‘altres que continuem portant des de sempre.

644 56 26 38

C/ Escoles 23

ampamassanet@gmail.com

Contacte: Mary Fernandez

AMPA SES Maçanet

L‘AMPA és una associació participativa molt important a 
la comunitat educativa. La formem els pares i mares de 
l‘alumnat i té com a objectiu col·laborar amb l‘institut per 
gaudir d‘una millor educació per als nostres fills i filles.
Tothom hi és benvingut i ens cal la vostra col·laboració.  Us 
animem a participar-hi!

ampa.sesmassanet@gmail.com

Contacte: Mª José Martínez

620 56 95 51 Església Martorell
643 41 48 76

C/ Escoles 19
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Amics de les motos Truenos Motor Grup
Som una associació sense ànim de lucre i ens agrada sortir 
en moto a gaudir de la natura i dels amics, fer una volta o anar 
a dinar plegats. Ens agrada col·laborar amb tothom, sobretot 
si són temes benèfics. Ho hem fet amb entitats del poble i de 
la comarca. L’activitat més gran que fem és la nostra festa 
d’aniversari, amb més de 300 motos i 500 persones. Tothom 
està convidat, gent de les motos o no, perquè l’objectiu és 
potenciar l’activitat del poble i la seva gent.

  

Associació Amics dels Clàssics de Maçanet de la Selva
Creada l’any 2012, des de l’entitat volem preservar vehicles de 
més de 25 anys. Organitzem trobades anuals a l’octubre, amb 
una concentració de vehicles clàssics (turismes, camions, 
cotxes esportius,...) i una fira i mercat del cotxe clàssic. 
Es tracta d’un acte participatiu, on es fa una ruta amb els 
vehicles, hi ha sorteigs, es tria el cotxe de l’any, etc.

669 40 63 92

Can Garriga 6

classics-massanet@hotmail.com

Contacte: Ricard Ciurana

Associació Can Verdura
Som una associació d‘artistes artesanes en el medi rural.
El nostre objectiu és donar a conèixer antics oficis ja gairebé 
oblidats, donar-li força i vida a aquests gremis gairebé perduts 
que, amb el temps, han anat quedant-se a l‘ombra de tota la 
indústria. Volem reprendre les arrels i la connexió amb la terra, 
sempre apostant per un món més sostenible.

654 06 27 52 canverdurarte@gmail.com

Associació Creixent Junts
Creixent Junts és una associació sense ànim de lucre 
de famílies de Maçanet de la Selva. Hem creat un espai 
lúdic i educatiu basat en el joc lliure on la mainada pugui 
aprendre a créixer, crear o relacionar-se. En definitiva, un 
lloc per a compartir i donar suport a la criança en totes 
les seves vessants.

info.creixentjunts@gmail.com

638 10 01 73 dheredia.rovira@gmail.com
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Associació Cultural d‘Africans de Maçanet de la Selva
L’associació es va crear al 2017. Som veïns i veïnes del poble, 
de religió musulmana, de Gàmbia, Senegal, Mali i el Marroc. 
Som famílies, amb persones de totes les edats. Ens trobem 
i resem, fem educació sobre l’Alcorà i sobre el respecte, la 
convivència, la no violència… Participem en les festes del 
nostre poble i també tenim relació amb altres associacions 
com la nostra en altres pobles. 

632 31 34 93

Associació de Ball Esportiu Maçanet de la Selva (ABEMS)
ABEMS va néixer amb l‘objectiu de promocionar l‘esport a 
través del ball aeròbic per a totes les edats, d‘una manera 
divertida, així com fer que persones que no es coneguin 
tinguin un lloc de trobada per socialitzar. Durant aquests quasi 
dos anys des de que es va crear ABEMS, l‘objectiu el donem 
com complert, ja que han participat en les nostres activitats 
persones de totes les edats i ens ho hem passat genial!

606 76 57 21 abemsmassanet@gmail.com

Contacte: Sergio Gómiz

Associació de Festes Cabrapoma
La nostra entitat va ésser creada per gent de diversa 
cultura i ideologia del poble l’any 2005. La nostra tasca és 
crear, participar i actualitzar esdeveniments i festes: Festa 
Major, Fira de Pagès i Artesania, Benedicció de sant Antoni, 
Cavalcada de Reis, mercat del trasto, ofrena de la diada,... 
i donem suport a entitats del poble, com per exemple, fent 
una catifa amb l’associació del càncer. 

639 20 41 21

Av. Sant Jordi 91

af.cabrapoma@gmail.com 

Associació per la tercera edat i jubilats de Maçanet Residencial Park

El nostre objectiu és que la gent gran es trobi bé, a nivell 
emocional, cognitiu, físic i familiar. Per això, fem activitats 
que compleixen tots els requisits: manualitats, tallers de 
memòria, xerrades en llengua catalana, gimnàstica, pintura, 
sortides culturals i d’esbarjo, balls i jocs de taula. Tenim un 
espai exterior amb un parc de salut i barbacoa. Tant si vols fer 
activitats com si no, vine i estaràs en companyia! 

972 85 93 05

C/ Xiprer 20, Residencial Park (16h-20h)

casalrespark@hotmail.com
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Associació de Propietaris de la Urbanització Residencial Park Maçanet de la Selva

L’objectiu de l’associació és vetllar pels interessos dels socis, 
com ara controlar si alguna cosa es fa malbé dels carrers, 
dels serveis del clavegueram… i comunicar-ho a l’Ajuntament. 
Fem de pont entre els socis i l’Ajuntament. També fem algunes 
trobades festives i socials entre els socis, com parrillades o 
sortides als restaurants.

Contacte: Pedro Batista Gallardo

626 02 13 78 batistagallardo@hotmail.es

Associació de veïns per la defensa del Residencial Park
Som un grup organitzat de veïns/es que defensem els 
interessos de tots els que residim a la urbanització, siguin 
socis o no de l’associació. Treballem dia a dia per millorar 
la qualitat de vida de la comunitat en tots els aspectes: la 
qualitat de l’aigua, la neteja dels carrers, la seguretat vial, 
l’enllumenat, els espais lúdics, l’acció cultural, etc. Volem 
fomentar les iniciatives que incloguin als petits i joves de la 
nostra comunitat.

633 69 88 90

http://associaciodeveinsderesidencialpark.blogspot.com

assocdeveinsderesidencialpark@gmail.com

Associació Gimnàstica Esportiva Maçanet (AGEM)
A.G.E.M. és una associació que es dedica a l‘esport més 
divers, entre altres zumba (ball), strong nation (zumba de 
més alta intensitat), tonificació (ajuda‘t amb pesos i el teu 
cos es transformarà), jumping (el més divertit damunt d‘un 
trampolí) i pilates (estira el teu cos).

639 92 96 69 jessica14_88@msn.com

Contacte: Jessica Alacio C.

Associació Maçanetenca de Prevenció i Ajuda a Malalts del Cor (MACOR)

Vam fundar l’associació l’any 2005. Ens dediquem a prevenir i 
ajudar als malalts del cor. Fomentem l’alimentació saludable 
en els infants i per això portem fruita a les escoles. Als 
instituts i al poble fem xerrades sobre hàbits saludables per 
a prevenir malalties del cor. Per últim, hem portat els millors 
cardiòlegs per a fer xerrades sensibilitzadores. Les malalties 
cardiovasculars són les que més morts causen al món. 

638 49 60 93

www.macor.cat

Av. Catalunya 13

associaciomacor@gmail.com

Contacte: Joaquim Ipa OrellanaContacte: Ismael Jiménez
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Associació Tècnics en Serveis Sanitaris (ATESS)
Creada l’any 2012 per a persones vinculades al Servei 
d’Emergència Mèdiques de Maçanet, ATESS ofereix cursos a la 
població sobre l’ús dels DEA (Desfibril·lador Extern Automàtic), 
prevenció riscos, primers auxilis,... sempre experimentant amb 
el material adequat (ninos, maquinàries,..). A les festes del 
poble hi fan demostracions obertes a tothom.

636 65 23 95

Av. Sant Jordi 93, 1r C

atess@atess.org

Contacte: Jordi Soler Sanchez

Associació Veïns Mas Altaba
La nostra associació neix amb l‘il.lusió i objectiu d’enfortir 
el vincle de Mas Altaba amb el nucli urbà, dinamitzar el 
barri amb activitats socials i esportives, a més de vetllar 
per les necessitats dels nostres veïns i veïnes i la gestió de 
l‘urbanització. Tenim nous projectes, i el principal és és fer 
del Local Social del barri un punt de trobada i per a realitzar 
activitats per a tothom.

C/ Junta Compensació 1 (bústia) avmasaltaba@gmail.com

Associació Voluntariat Sociosanitari Isabel Solà
Tenim per objectius acompanyar i assistir humana i socialment, 
les persones del nostre entorn amb necessitats especials en 
les  diferents etapes de la seva vida, des de la salut com l’àmbit 
de les relacions personals. Els voluntaris de l’associació acullen 
les demandes  d’assistència i treballen en xarxa amb els serveis 
socials i sanitaris, els casals de jubilats, les associacions de 
veïns i l’entitat “Càritas” de la nostra parròquia.

Contacte: Isabel Herraiz Vilà

Aula de Teatre (MAÇAteatre)
L’Aula de teatre de Maçanet de la Selva es va formar, amb l’impuls de la 
Regidoria de Cultura, a l’Abril del 2016, a per tal d’aglutinar la inquietud 
de moltes persones de diverses edats per  iniciar-se en la tècnica teatral.  
Som un grup de teatre obert a tothom, format per gent de totes les edats, 
amb el nexe comú  de que ens agrada el Teatre. Passem bones estones 
assajant, amb gran esperit d’equip, i ens  esforcem per a millorar dia a dia 
amb la il·lusió d’oferir un producte agradable al nostre públic. Al 2020, el 
grup consolidat i amb diversos reconeixements, reneix amb el nom, més 
comercial  de MAÇAteatre, i continua aglutinant il·lusió pels nous reptes, 
valentia d’arriscar i passió pel  teatre. 

618 83 22 28

Av. Catalunya 10 (Teatre La Societat)

629 79 41 92

Av. Catalunya 13 (Can Felló)

massateatre@gmail.com

familiariera@gmail.com

Contacte: Jordi Ferragut Mosoll
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Bàsquet Club Maçanet
El Club es va crear al 1987. La temporada actual tenim l’equip 
de l’Escoleta, Equip pre-mini, Equip mini, Equip pre-infantil 
i Equip veterans. Volem fer créixer el club des dels més 
petits, potenciant especialment l’Escoleta. Fem uns 3 partits 
setmanals i juguem en el Polivalent. Tenim uns 50 jugadors i 
jugadores, i el mateix número de socis i sòcies. 
A l’estiu, participem al torneig Ludibàsquet (Vidreres) i 
proposem casals d’estiu als nostres jugadors. 

636 98 42 91

C/ Salvador Espriu s/n (Poliesportiu municipal)

bclubmassanet@gmail.com

Caritas Parroquial
Càritas és una entitat de l’Església catòlica que té com a 
objectiu promoure, coordinar i realitzar l’acció social de la 
parròquia envers les persones que es troben en situació o 
risc de pobresa i exclusió social, acompanyant-los en el seu 
procés de promoció i desenvolupament integral, a la llum de 
l’Evangeli i de la Doctrina Social de l’Església.

660 37 04 17 Plaça de l‘Església 18

Casal del Jubilat i Pensionista de Maçanet
L’any 1.993 el Casal va ser creat per persones grans de 
l’àmbit de la pagesia del poble i l’objectiu era tenir un espai 
de trobada per a poder parlar i compartir moments. Des 
de llavors, i ara amb uns 400 socis i sòcies, fem tallers i 
activitats, com jocs de taula, memòria, pintura, punta de 
coixí, ioga… També organitzem festes populars i balls, 
excursions i sortides a l’exterior. A més, tenim serveis de 
podologia i perruqueria. 

972 16 52 14

C/ Dolors 64-68 (Tarda)

casalmassanet@hotmail.es

Centre Distribució Aliments de Maçanet de la Selva (Banc Aliments)

El CDA està totalment gestionat per voluntaris. Fem distribució 
d‘aliments, accions per fomentar el reciclatge i evitar el 
malbaratament, trocs d‘excedents de productes peribles per 
productes amb conservació més duradora, i activitats a les 
xarxes per fomentar la participació i col.laboració del poble.

608 55 12 71

Poligon Riera Torderola 5

bancalimentsmassanet@gmail.com

Contacte: Nina Gutiérrez Lozano
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Club Ciclista Maçanet
El Club Ciclista Maçanet dóna suport a tots els amants de 
la bicicleta per poder practicar l‘esport de manera segura, 
facilitant tots els tràmits amb la federació catalana de 
ciclisme. Des del club organitzem vàries curses i sortides de 
Btt. Les més destacades són Camins Llebrers i la ruta a Mont-
Ras travessant les Gavarres. També donem suport a totes les 
iniciatives dels nostres socis.

610 22 83 38

clubciclistamassanet.com

C/ Trullas 13

info@clubciclistamassanet.com

Contacte: Joni Ruiz

Club Petanca Montbarbat
El Club de Petanca Montbarbat es va crear l’any 2.007. Som 
uns 40 jugadors, gent gran, jubilats i alguns joves, tant 
homes com dones. Durant la setmana fem entrenaments i 
els dissabtes fem melés (competicions) amb persones de 
Maçanet i de fora. Tenim relació amb altres entitats del poble 
i clubs de petanca d’altres pobles. Pots venir a passar una 
estona agradable, tenim molt bon ambient!

649 54 60 15 miguelcid1951@gmail.com

Contacte: Miquel Cid Vallejo

Club Petanca RP
Som un grup de persones del Residencial Park, intentant fer 
una mica d’activitat en el club de petanca. Tirem endavant el 
club per a què tothom que li agradi o vulgui passar una bona 
estona tingui un lloc on anar, sense haver de desplaçar-se al 
poble…  i així donar una mica de vida a la urbanització. 
Us esperem. Som-hi, Residencial!

LG Zona Comercial Can Villa 12 mpilarcalvo22@gmail.com

Club Slot Maçanet
El Club Slot Maçanet és una associació d‘amics als quals 
els agrada i practiquen el joc popularment conegut com 
l‘Scalextric. Aquesta associació (Club) està format per una 
estructura administrativa i els seus socis que, mitjançant una 
quota anual i l‘aportació de l‘Ajuntament, organitza diferents 
esdeveniments competitius amb cotxes elèctrics a escala 1:32 
i 1:24, per pura diversió i sense ànim de lucre.

636 79 37 23

C/ Vidreres 51 (Restaurant Can Marcio)

clubslotmacanet@gmail.com

Contacte: Josep Bancells Amatller
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Club Tenis Residencial Park Maçanet
Som un modest club que té la intenció és mantenir-se i 
fomentar el tennis a Maçanet. Som una associació entusiasta, 
que realitza les seves tasques amb la serietat necessària, 
sense perdre l‘alegria per la feina. A la nostra associació 
s’uneixen tradició, modernitat i estem oberts als interessos 
de totes les generacions. Estem preparats per seguir fent 
activitats i donar la benvinguda a més socis i amics del tenis.

618 27 56 33

www.clubtenisresidencialpark.com

Abets s/n (Residencial Park)

administracion@clubtenisresidencialpark.com

Contacte: Enrique Garcia Rebollal

Club Twirling Maçanet
El twirling és un esport americà que deriva de les majorettes. 
Al 2001 es va fundar el Club amb l’objectiu d’aportar, als 
nens i nenes, una afició amb hàbits sans i saludables. Va 
començar amb 25 atletes i en 3 anys va aconseguir la primera 
classificació en una competició europea. Avui, el Club té més 
de 40 atletes d’entre 3 i 23 anys de diferents nivells, competeix 
inscrit en 2 federacions a nivell català, espanyol i amb la 
possibilitat de classificar-se per competicions internacionals.

C/ Salvador Espriu s/n (Poliesportiu municipal) twirlingmassanet@gmail.com

Colla Gegantera de Maçanet de la Selva
Des del 1993, tenim l’objectiu de fomentar la tradició i la 
cultura catalana del fet geganter. Els nostres gegants són en 
Piverd (representació d‘un esclopeter, ofici tradicional arrelat 
a Maçanet) i la Roseta (representació  d’una herbolària). 
Som quaranta persones (portadors, tabalers i grallers); hem 
voltat per Catalunya, València i el País Basc; participem 
en activitats del poble (Festa Major, Fira del Roser, 11 de 
setembre) i en festes d’altres entitats.

gegantsmassanet@gmail.com

Contacte: Martí Lladó Artigas

Confraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist
Des de l’any 1948, la Confraria s’ha encarregat d’organitzar 
a Maçanet la Processó del Sant Enterrament. Dins dels 
actes propis de la Setmana Santa, el Divendres Sant 
recordem la Passió de Jesucrist pels carrers del poble. 
L’acte està obert a la participació de tots els veïns i veïnes 
que, amb respecte i devoció, porten a terme la processó. 
A més, la Confraria ha organitzat altres trobades i actes 
culturals i religiosos dins i fora del poble.

972 85 82 38 confrariamacanet@gmail.com

Contacte: Narcís Gispert Massó
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Dersa System
Dersa System treballa per a la salut des de diferents 
branques. Es tracta d’un programa holístic de salut física, 
mental, emocional i espiritual, a través de tècniques i teràpies 
complementàries per a la salud, entre elles algunes artístiques 
i artesanals. Algunes de les activitats són ioga, dansa 
aeròbica, sabons ecològics i crochet, entre altres coses. 

611 15 03 39 dersasystem@gmail.com

Dirt Jump Maçanet
Som una entitat esportiva creada per poder administrar la 
zona de salts de Maçanet de la Selva, organitzar activitats 
i esdeveniments esportius i poder modificar i mantenir les 
zones de salts.

C/ Salvador Espriu (costat Escola Sant Jordi)

Contacte: Francisco Davies

Fundació Privada Oncolliga Girona
La Fundació Oncolliga Girona és una entitat d‘ajuda al 
malalt de càncer i als seus familiars. La nostra funció és 
donar serveis gratuïts (préstec de aterial ad, físio a domicili, 
psicooncòlegs, banc de perruques) que ajudin a millorar la 
qualitat de vida dels malalts de càncer i les seves famílies.

972 22 49 63

www.oncolligagirona.cat

C/ Illa de Fuerteventura 10, 17007, Girona

oncolligamassanet@gmail.com

Contacte: Elisabeth Fors

Grup de música i teatre “El Gínjol”
Vivint (amb) la cultura. El 1991, a Maçanet floria una nova 
entitat, el Grup de Música i Teatre el Gínjol. Des d’aleshores, 
la nostra prioritat ha estat crear i viure la cultura al poble, ja 
sigui a través del cant coral, els balls, el teatre o, recentment, 
els musicals. Sempre ens ha mogut l’emoció per passar-
ho bé i fer gaudir al públic, sense importar les ideologies, 
orígens i edats.

972 85 89 26

www.ginjol.cat

C/ Dolors 47

info@ginjol.cat
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Grup Excursionista Amics de l’Esport
El Grup Excursionista Amics de l‘Esport és una entitat associada 
a la FEEC, sense ànim de lucre, els objectius de la qual són el 
foment i la pràctica de l‘activitat física, concretament dels esports 
de muntanya i l‘excursionisme en totes les seves modalitats. 
Cal destacar la capacitat de l‘associació per tramitar llicències 
federatives a tots els socis de l‘entitat que així ho desitgin.

627 02 64 56

www.amicsesportmacanet.cat

Apartat de correus 95

amicsesportmassanet@gmail.com

Contacte: Carles Sureda Julià

Hermandad Rociera Blanca Paloma 
La Hermandad Blanca Paloma és una entitat rociera 
constituïda fa 25 anys amb el propòsit de donar vida al poble i 
col·laborar amb ell en tot. 
S‘obre els dissabtes i es fa missa el tercer diumenge de cada 
mes, juny amb la missa setmanal del poble. 

628 48 74 59

Av. Sant Jordi 9

fmmetal@gmail.com

Contacte: Remedios Luque

Joves Amb Ganes (JAG)
Som una entitat sense ànim de lucre, amb l’objectiu principal de 
donar vida al poble, escoltar i recolzar qualsevol iniciativa del 
jovent, per tal de crear cohesió entre diferents grups i edats. 

617 09 18 99

jovesambganes@gmail.com

Av. Catalunya 10 (Teatre La Societat)

Contacte: Victor Caliz Fernandez

Junta Local AECC Maçanet de la Selva
Tenim per objectiu informar i conscienciar a la població sobre 
la malaltia del càncer, divulgar les mesures preventives amb 
campanyes preventives i cribratge, recolzar i acompanyar a totes 
les persones i famílies mitjançant l’ajut del voluntariat,  l’orientació 
mèdica i d’infermeria, l’atenció psicològica i social. També es 
destinen fons a la investigació per a la curació del càncer i millora  
de la qualitat de vida de les persones afectades. 

972 20 13 06

www.aecc.es

Ed. Fòrum, C/ Albereda 3-5, Girona

massanetdelaselva@aecc.es
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Mestresses de Maçanet
L’entitat neix per a compartir i recuperar tècniques d’artesania, 
belles arts i manualitats, que es van perdent amb els anys i per a 
què les noves generacions aprenguin amb nosaltres. Les monitores  
comparteixen els seus coneixements de forma altruista. Entre altres 
activitats fem pintura a l‘oli, patchwork, costura, ganxet, puntes 
de coixí, reciclatge DIY i pintura tèxtil, i sempre col·laborant amb 
activitats populars tant nostres com de l‘Ajuntament (xocolatades, 
Dia de la Dona, la Marató o Temps de flors).

605 96 76 73

Av. Catalunya 2 (Can Trinxeria)

mestressesm@gmail.com

Contacte: Marianela Arbonés

No estás sol@ (NES)
Tenim la finalitat, entre d‘altres, d’acompanyar persones en 
situació de vulnerabilitat, víctimes de violència de gènere, 
familiar, infància i adolescència, gent gran, etc. Comptem amb 
els millors especialistes en l‘àmbit social, psicòlegs, advocats, 
mediadors, sociòlegs i altres. Realitzem activitats com tallers, 
conferències, serveis d‘atenció individualitzada, serveis 
professionalitzats, cursos, seminaris, etc.

698 91 88 39

Av. Catalunya 13 (Can Felló)

neslaselva@gmail.com

Contacte: Aída Puntí

Patinatge Artístic Maçanet (PAM)
Nascut el 1990, som un club federat i sense ànim de lucre. 
Tenim la finalitat de fomentar i desenvolupar la pràctica 
del patinatge des de la base fins a les altes competicions. 
A més, treballem l‘esperit de l‘esforç, el companyerisme, 
la disciplina, la responsabilitat, el treball en equip i hàbits 
de vida saludables, per al desenvolupament integral de la 
persona. El que aprenen aquí és esport i valors que els fan 
grans persones i els acompanyaran la resta de la seva vida.

722 29 44 88

www.patinatgemassanet.com

p.a.massanet@gmail.com

Contacte: Ingrid Almansa

Penya Barcelonista Maçanet de la Selva
La Penya Barcelonista de Maçanet de la Selva és una entitat 
formada per maçanetencs, aficionats i seguidors del club 
blaugrana. Una entitat en la que tothom és benvingut. Som 
una Penya reconeguda pel F.C. Barcelona. Disposem de local 
al C/ La Fira,2, per reunir-nos i veure els partits del Barça, 
entre altres activitats. 

972 85 82 35

www.penyabarcelonistamassanet.cat

C/ La Fira 4

penyafcbmassanet@gmail.com

Contacte: Joaquim Serra Aregay
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Pessebre Vivent de Maçanet de la Selva
El Pessebre Vivent de Maçanet de la Selva (PEVIM) es realitza 
des del 1975. Durant el transcurs de l’any, un grup de muntadors 
construeixen les diferents escenes perquè al Nadal es puguin 
representar les escenes bíbliques més conegudes i els oficis 
tradicionals de la nostra terra, gràcies al conjunt de figurants 
que les escenifiquen. Tothom hi pot participar i és benvingut!

 972 85 90 34 pessebreviventmassanet@gmail.com

Contacte: Xavier Batallé

Rialles Maçanet de la Selva
Rialles Maçanet va néixer el 2004 i després de 15 anys, al 2019, 
va canviar a Rialles Maçanet de la Selva. L‘Ajuntament, amb el 
suport dels nous col·laboradors de Rialles, seguim endavant 
per portar el teatre infantil i familiar al nostre poble.

riallesmassanetdelaselva@hotmail.com

Secció Hoquei Unió Maçanetenca (SHUM)
Fundat l‘any 1952 per en Joaquim Rey, l‘Alfons Soms i en Josep 
Vidal, el SHUM és un referent de l‘hoquei patins tant a nivell 
nacional com al món d‘aquest esport. Inculquem els valors del 
club: esforç, col•laboració, cohesió, inclusió i diversitat a través 
de l‘hoquei patins. El primer equip és un mirall pels i les més 
joves, on es veuen materialitzats aquests valors.
La Junta del SHUM.

www.shummassanet.com

info@shummassanet.com

Passeig Sant Llorenç 3 (Pavelló municipal)

Revista Selvamar Noticias
Som un grup d‘amics apassionats per la comunicació 
mitjançant la radioafició en totes les seves modalitats. Els 
nostres objectius són la difusió a nivell mundial de la radioafició 
mitjançant publicacions, activitats, concursos, contactes, 
events, demostracions i altres. Volem que la radioafició sigui 
una activitat tant d‘homes com dones, i per això fomentem la 
participació de les dones en les nostres activitats.

C/ Tuca 27 (Urb. MRP)

selvamar-noticias.jimdofree.com

selvamarnoticias@gmail.com

Contacte: Manel Carrasco Serra



36 37 

Simplesmente Capoeira Catalunya
El nostre objectiu és preservar i difondre la capoeira, una art 
marcial brasilera que inclou disciplines com la lluita, l‘acrobàcia, 
la música i el folklore. A més, volem ensenyar una cultura i 
una llengua diferent de la nostra, practicar esport i aprendre 
a defensar-se d‘una forma més  divertida, tot interioritzant 
valors com el respecte, el treball en equip, la responsabilitat i la 
disciplina, extrapolables a la nostra vida quotidiana.

677 57 60 39 simplesmentecapoeira.catalunya@gmail.com

Contacte: Dani Monge Saura

Societat de Caçadors de Maçanet de la Selva
Som l’APC G-10001, amb una superfície de 3.157 ha situats al 
terme municipal de Maçanet de la Selva, província de Girona. 
Ens vam fundar el 20 de setembre de 1963. Som 115 associats. 
La nostra activitat principal es la caça, Menor i Major, tot i que 
el municipi també disposa d’un Camp de Tir al Plat. En la caça 
menor tenim el conill, la llebre, la perdiu i el tudó. En la caça 
major tenim el porc senglar i darrerament el cabirol.

629 12 55 79

Apartat de Correus 92

scms10001@gmail.com

Contacte: Lluis Tresserras Surós

 

 

 

																															

SOCIETAT	DE	CAÇADORS	
DE	

MAÇANET	DE	LA	SELVA	
Àrea	privada	de	caça	G10.001	

Taller d‘història de Maçanet de la Selva
El Taller es crea el 1982 amb la finalitat d’investigar, 
preservar i difondre el llegat històric de Maçanet. En aquest 
temps ha editat quinze llibres i publicacions i ha restaurat el 
pou de glaç de Buscastell, el castell de Torcafelló, la capella 
de Valldemaria, la torre de telegrafia òptica de Puigmarí 
i el safareig de la font del Llop. A més, organitza, per als 
associats, activitats culturals i sortides del municipi per 
conèixer la història del nostre país i de l’estranger. 

607 08 02 89

tallerhistoriamassanet.com

C/ Estany 3

info@tallerhistoriamassanet.com

Contacte: Juli Campeny Tresserras

Túnel Terror Maçanet
Som un grup de dones, homes, nenes i nens, i el nostre objectiu 
és animar el poble el 31 d‘octubre. Amb la col·laboració de 
l‘Ajuntament, es va crear el primer Túnel del Terror a la Pista 
Jardí al 2017, sent un èxit d‘assistència, i cada any repetim.  
Al 2020 també vam participar a les Festes de Nadal del poble, 
amb el muntatge de la Bústia màgica de Nadal.

ttmassanet2017@gmail.com

Contacte: Paqui
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Unió Esportiva Maçanet (UE Maçanet)
La Unió Esportiva Maçanet és una unitat esportiva amb 
l‘objectiu del foment, desenvolupament i la pràctica 
continuada de l‘activitat física i esportiva del futbol. 
Oferim formació mixta des de la categoria escoleta (nens/
es a partir de 4 anys) passant per prebenjamí, benjamí, aleví, 
infantil, cadet, juvenil, fins al primer equip, sempre tenint 
present els valors del respecte, compromís i treball en equip.

652 94 78 94

www.uemassanet.cat

Pg. Sant Llorenç s/n (camp futbol) 

uemassanet@gmail.com

Contacte: Marc Arias Bosch

Unió Serveis i Comerç Maçanet de la Selva
La Unió de Serveis i Comerç té com a finalitat treballar en 
conjunt per dinamitzar, incentivar i ajudar als comerços, 
empreses i autònoms a millors els serveis que ofereixen als 
ciutadans. La part més important d’aquesta entitat és basar-
se en la participació, comunicació i treball, tant de la junta 
com dels afiliats. 

637 46 36 25

C/ Salvador Espriu 1

uscmassanetdelaselva@gmail.com

Contacte: Mª Dolors Barceló Gelmà

    ATENCIÓ A LA CIUTADANIA I A LES ENTITATS

Oficina 
d’Atenció a la 

Ciutadania

Àrea de Serveis 
a les Persones 

(Can Felló)

Regidoria

Informació 
general i tràmits 
administratius.

Orientació sobre temes 
d‘entitats i sobre 

participació ciutadania.

Referent segons el tipus 
d‘activitat concreta que es 

vulgui fer. 
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    RECURSOS PER A ENTITATS I CIUTADANIA

Si és per a una activitat puntual, ho pot demanar qualsevol persona o entitat. Si és per a una activitat 
regular, ho pot demanar qualsevol entitat.

S’ha d’informar de quin espai es sol·licita (una sala d’un equipament,...), el dia, l’hora, l’activitat, la 
persona referent i un contacte.

Ho pot demanar qualsevol entitat.

S’ha d’informar de quin material es sol·licita (cadires, ús de barbacoa…), el dia, l’hora, l’activitat, la 
persona referent i un contacte.

Ho pot demanar qualsevol entitat.

Segons la Regidoria a la qual pertany l‘entitat, el procediment administratiu per a sol·licitar-la i 
justificar-la pot ser diferent.

Les gestions per a la sol·licitud hauran d’iniciar-se al setembre (aproximadament) de cada any. 

Tota entitat que vulgui demanar recursos municipals per a fer activitats a la vila, ha d’estar donada 
d’alta al Registre.

Ho pot demanar qualsevol grup de persones que s’ha constituït legalment com a entitat a través 
dels canals de la Generalitat de Catalunya.

Com es fan les demandes? 
Per Internet, presentant una 
sol·licitud a través de la web de 
l’Ajuntament. Presencialment, 
presentant una sol·licitud a 
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania.

Quina documentació cal aportar? S’ha 
de pagar? La documentació varia segons 
el cas. Les entitats locals no han de 
pagar per usar els equipaments i per a 
usos particulars hi ha una taxa regulada 
per les ordenances fiscals.

Quan es tindrà la 
resposta? 
Habitualment en una 
setmana (en un màxim 
de tres mesos segons 
normativa).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ÚS D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER A ACTIVITATS

ÚS DE MATERIAL DE L’AJUNTAMENT PER ACTIVITATS D’UNA ENTITAT

SUBVENCIONS PER A ENTITATS LEGALMENT CONSTITUÏDES I REGISTRADES

REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE LA VILA

    PUNT DE VOLUNTARIAT

-

-
-
-

Connectar veïns i veïnes amb entitats, activitats i serveis municipals o projectes comunitaris
   - Demandes per a fer voluntariat 
   - Demandes de recerca de voluntariat 
Acompanyament i seguiment del voluntariat
Formacions 
Sensibilització

FOMENT DE NOU VOLUNTARIAT …
… I DEL VOLUNTARIAT QUE JA EXISTEIX.
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    SERVEI D‘ACOLLIDA

-

-

-

Si encara no t’has empadronat, aquest hauria de ser el primer pas per poder accedir 
als serveis públics (metge de família, serveis socials, Servei de Primera Acollida...). 
Si no estàs empadronat et pots informar a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a Can Felló.

Vinguis d’on vinguis, si vols orientació 
per a participar en activitats, vincular-
te a entitats o bé fer voluntariat en 
diferents projectes que es fan al 
municipi, vine a informar-te. 

Si vens d’un país de fora de la Unió Europea, sigui quina sigui la teva situació 
administrativa, has de saber que a Catalunya tenim una llei que obliga als 
ajuntaments i consells comarcals a prestar el Servei de Primera Acollida. El servei 
ofereix informació i orientació tant per tu com per la teva família. Podràs fer cursos 
de coneixement de la societat catalana, del món laboral i també de llengua.

ACABO D’ARRIBAR A MAÇANET O FA TEMPS QUE HI 
VISC, I ARA VULL VINCULAR-ME MÉS AL POBLE …
… COM HO HE DE FER? 

AGRAÏMENTS

CONTACTE

    AGRAÏMENTS I CONTACTE

Des de l’Ajuntament volem reconèixer i agrair la tasca participativa i comunitària que la 
ciutadania de Maçanet ha realitzat al llarg dels anys. A més, la Guia d’entitats del municipi 
ha estat realitzada conjuntament amb totes elles. 

Moltes gràcies 
a tothom per fer de Maçanet 

una vila més viva!

L’edició de la guia 
Aquesta guia ha estat editada per la Regidoria de Cultura, Ciutadania i Participació, al juliol del 2021.

Serveis a les Persones (Can Felló, Av. Catalunya 13)          

972 71 62 11

participacio@massanetdelaselva.cat
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