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      n els darrers anys l’equip de govern ha treballat 
en la millora de l’organització interna per tal de mi-
llorar l’eficiència i l’eficàcia de l’administració, tot i 
que en molts moments ens ha estat difícil pel dia 
a dia complex i ple d’entrebancs. Finalment, des-
prés de molts treballs, estudis i gestions, aquest 
any 2022 s’han pogut iniciar diferents obres que 
milloren la connectivitat entre el nucli de Maçanet 
de la Selva.

Aquestes obres suposaran una millora de les in-
fraestructures, permetent que la ciutadania es 
pugui desplaçar de manera segura i a més cohe-
sioni el municipi. I és que tenir millors conne-
xions és un dels objectius principals d’aquesta 
legislatura.

Abans no hem pogut arribar a aquestes millores 
s’han hagut de seguir diferents passos. El primer 
va ser l’elaboració dels projectes, que es varen pre-
sentar a la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Ser-
veis de la Generalitat de Catalunya. El segon pas 
ha sigut idear la millora de la carreta de Montbar-
bat fins l’encreuament de la N-II i una via verda pa
ral•lela per a vianants i ciclistes, projecte que està 
en un procés inicial.

La millora de la mobilitat també ha passat per 
l’arranjament de les voreres per tal de fer-les més 
accessibles. Cal recordar que el poble de Maça-
net, en ple S.XXI, encara tenia espais on caminar 
no era segur pels vianants. Les millores s’han fet 
d’acord el Pla de Mobilitat i, gràcies a les subven-
cions rebudes que han permès adequar més de 
setanta punts de les urbanitzacions. A aquestes 
millores cal sumar-hi la creació de noves voreres, 
en llocs on eren inexistents, i encara quedarà pen-
dent la millora del camí peatonal que ha d’unir el 
cementiri vell amb el Polígon Puigtió passant pel 
cementiri nou.

No podem oblidar que darrere d’aquests grans 
projectes també hi ha la millora dels camins de 
pagès treballant de forma contínua per tal que es-
tiguin en bon estat. Aquest estiu, després d’anys 
de tramitació, es podrà construir la passera de 
Can Benet.  I finalment s’han pogut fer les dues 
noves passeres a l’entrada de Maçanet de la Selva 
queque permeten accedir al nostre municipi de forma 
segura i sense jugar-se la vida.

L’equip de Govern és conscient que queda el gran 
repte del bus urbà, que actualment s’està fent a 
través de l’Associació de Municipi per a la Mobili-
tat i el Transport Urbà (AMMTU). 

En definitiva tots aquests projectes tenen per ob-
jectiu connectar-nos de manera segura, accessi-
ble i sostenible. 

L’equip de govern aprofita aquest espai per desit-
jar-vos un molt bon estiu i unes bones vacances! 

E
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La urbanització Maçanet Residencial Parc co-
mença una nova etapa en la gestió de la seva 
aigua: l'empresa Rec Madral ja no és l'empresa 
subministradora i l'Ajuntament de Maçanet és la 
nova prestadora de la mà de la concessionària 
Agbar.

El passat 24 de maig, l'Ajuntament de Maçanet de 
la Selva va assumir, amb caràcter d'emergència, 
la gestió del servei de l'aigua a la urbanització 
Maçanet Residencial Parc, després d'un tall del 
subministrament imprevist de més de 48 hores, i 
altres incidències ocorregudes en els darrers 
mesos i anys. Des d'aquell dia, l'Ajuntament ha 
adoptatadoptat mesures per garantir la continuïtat del 
subministrament, la salubritat i qualitat de l'aigua 
que arriba a les cases dels veïns. 

Això comporta un abans i uns després en la realitat 
de molts veïns que porten patint aquesta situació

“des de sempre”. Tot i que el canvi no sigui imme-
diat, l’Ajuntament demana comprensió i tranquil•li-
tat, ja que el problema “seria dependre encara de 
Rec Madral”.

El principal problema que es va trobar en el 
moment d'entrar a les instal•lacions va ser la 
manca de manteniment i higiene dels dipòsits i ca-
nonades. Segons els tècnics, els mecanismes 
estan obsolets i el sistema d'abastament d'aigua 
no està degudament dimensionat per abastir una 
urbanització com Maçanet Residencial Parc, amb 
pprop de 2.000 habitatges. "La urbanització ha cres-
cut molt durant aquests darrers any i les instal•la-
cions són les mateixes de sempre; això fa que no 
arribi suficient quantitat d'aigua als dipòsits i, la 
que arriba no pot ser distribuïda de manera eficient 
a totes les llars", assegura l'alcaldessa.

Instal•lacions brutes i no proporcio-
nals a la dimensió de la urbanització

Foto: Aleix Freixas (ACN)
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La manca de manteniment de tot el sistema de 
captació i distribució és el principal problema que 
està afrontant l'Ajuntament i Agbar. S'han hagut de 
fer importants treballs de neteja i desinfecció dels 
dipòsits i la xarxa de distribució, les canonades de 
les quals es trobaven obturades per la presència 
de residus de ferro, fang i en alguns casos, presèn-
ciacia d'animals morts com ara rates.També cal 
afegir que en un control habitual de la Policia 
Local es va trobar el comptador de la llum de les 
instal•lacions connectat de manera fraudulenta. 

Després d'estudiar l'estat actual de tot el sistema i 
instal•lacions de l'aigua a Maçanet Residencial 
Parc, l'Ajuntament està duent a terme una sèrie de 
millores consistents en reparació de maquinària 
existent, substitució de bombes d'impulsió, revisió 
d'elements de captació de l'aigua, cloració de l'ai-
gua, control exhaustiu mitjançant analítiques i re-
paracions urgents de la xarxa de distribució i ins-
tal•lació de comptadors en alguns domicilis parti-
culars. Aquestes actuacions inicialment es valo-
ren per un import de 650.000€.

Inversió per part de l'Ajuntament

Des del moment en què l’Ajuntament va assumir la 
gestió, s’està tractant l’aigua; les analítiques surten 
correctes, però s’informarà de manera oficial en el 
moment que el Departament de Salut ho entri per re-
gistre. Ara s'estan adequant les instal•lacions per as-
solir el principal objectiu: garantir el subministra-
ment d’aigua i la seva potabilitat. De fet, el consistori 
està treballant en accions legals cap a l’empresa Rec 
Madral pels danys ocasionats i per no vetllar per un 
bé essencial com és l’aigua. 

Objectiu principal: garantir el submi-
nistrament d’aigua i la seva potabilitat

Des de l'Ajuntament es vol agrair a tots els veïns de 
Maçanet Residencial Parc la seva col•laboració i 
comprensió: "No són moments fàcils, però entre tots 
aconseguirem posar al dia el servei i subministra-
ment de l'aigua, així com la normalitat de funciona-
ment a les cases de la urbanització; és un bé essen-
cial que considerem prioritari en aquest equip de 
govern", assegura l'alcaldessa. També s’agraeix als 
treballadors, exregidors i exalcaldes que han col•la-
borat per fer-ho possible. 

Per altra banda es continua facilitant la creació del 
nous contractes amb l'empresa concessionària 
Agbar, per tots aquells veïns que ja tinguin compta-
dor a la urbanització. S'ha d'emplenar un document 
de cessió de les dades a l'Ajuntament, o bé per via 
electrònica a info@massanetdelaselva.cat. Per 
aquelles persones que vulguin donar-se d'alta sense 
hhaver tingut subministrament d'aigua, cal que es 
posin en contacte directament amb Agbar.

Col•laboració imprescindible dels veïns

Telèfon d'incidències i avaries 24 h: 
900 30 40 70
Telèfon comercial (per nous clients): 
934 95 35 40
agbarclients.cat
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El Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament el 
conveni urbanístic del polígon industrial Puigtió 
perquè pugui ser recepcionat. 

DespDesprés d’un any de negociacions amb l’Ajuntament, 
els propietaris de Puigtió van signar l’acord el 20 
d’abril. A partir del 2023, i coincidint amb l’execució 
de les obres necessàries, l’Ajuntament girarà les 
quotes d’urbanització als propietaris del polígon.

AmbAmb la signatura d’aquest conveni, els propietaris i 
promotor es comprometen a completar les obres 
d’urbanització i les cessions pendents per tal que 
l’Ajuntament pugui recepcionar el polígon amb tots 
els serveis i condicions que marca la llei. A partir 
d’aquí, l’Ajuntament de Maçanet de la Selva s’enca-
rregarà la redacció del projecte de les obres a execu-
tar. També s’encarregarà de tramitar la reparcel•lació 
urbanística necessària per girar les quotes i les mo-
dificacions del Pla d’Ordenació Urbanística Munici-
pal per finalitzar les cessions pendents. Aquest pro-
jecte, que oscil•la a un milió d’euros, anirà a càrrec 
dels propietaris i promotors del polígon. 

Aquests darrers mesos s’ha treballat en l’ordena-
ció urbanística general de les quatre zones amb 
més complexitat: el polígon industrial Puigtió, el 
polígon industrial de Fontanilles i les urbanitza-
cions Maçanet Residencial Parc i Montbarbat. El 
planejament que se segueix és el mateix en els 
quatre casos; treballar i complir l’ordenació urba
nística a la qual l’Ajuntament està obligat i facilitar 
l’activitat dels particulars sempre que sigui possi-
ble. 

Aquesta feina d’ordenació i desenvolupament és, 
ara com ara, la que comporta més feina als serveis

“Aquest conveni, i l’acord amb els propietaris de 
Puigtió, permet solucionar definitivament un as-
sumpte que fa anys que està pendent de resoldre”.

Acord amb els propietaris de Puigtió 
per la recepció del polígon industrial 

Ordenació urbanística general 

REGIDOR
Xavier Xarbau Adrobau
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tècnics municipals, que en molts casos implica 
construir l’històric per tal de treballar-hi correcta-
ment. Aquest treball es fa alhora que es resolen lli-
cències i qüestions del dia a dia. “El cúmul del dia 
a dia més els treballs d’ordenació fan que sovint 
no es responguin amb la velocitat que ens agrada-
ria les sol•licituds dels veïns”, assenyala el regidor 
d’Urbanisme, Xavier Xarbau.

Pel que fa al nucli urbà, es continua treballant per 
recepcionar la zona del SUDr1, coneguda per la 
nova zona del Bellavista. 

El regidor destaca que tant en el nucli com en les 
urbanitzacions, els tècnics han trobat errors en el 
pla general que dificulten tirar endavant algunes 
actuacions per part dels particulars. “Fer modifica-
cions parcials és l’única via que tenim el dia d’avui 
per poder autoritzar obres i conjugar l’interès parti-
cular i el general, però aquests tràmits són llargs i 
generen molta feina administrativa”, explica el re-
gidor, qui assegura que a mitjà termini caldrà fer 
un document d’ordenació general del municipi. 

Montbarbat és l’única urbanització de Maçanet 
de la Selva que no ha seguit el seu procediment 
de recepció. Actualment l’Ajuntament està tre-
ballant per regularitzar la situació jurídica 
d’aquesta urbanització. El passat mes de maig 
es va fer la primera reunió amb els veïns de 
Montbarbat per explicar-los la situació urbanís-
tica actual, els seus precedents i full de ruta a 
seguir. 

Montbarbat



8

Les darreres actuacions s’han dut a terme al cam-
panar, on s’han instal•lat xarxes noves per evitar 
l’accés als coloms, i malles de protecció arreu de 
la façana. L’objectiu d’aquestes accions és elimi-
nar els punts de cria i la protecció del patrimoni 
històric del municipi. 

La capacitat d’adaptació dels coloms al medi 
urbà, la manca de depredadors naturals i la seva 
elevada capacitat de reproducció fa que els 
coloms puguin proliferar fins a ocasionar proble-
mes en el seu entorn. En el cas del nucli antic de 
Maçanet, aquests animals troben molts llocs per 
descansar, criar i formar colònies. L’àrea de Medi 
ambientambient té establert un pla de control ètic per evi-
tar-ne la proliferació incidint en les zones de cria, 
fet que suposa una considerable reducció d’exem-
plars. 

Control de la població de coloms

La regidoria de Medi ambient col•labora en diverses 
activitats d’educació ambiental a les escoles i institut 
amb l’objectiu que els alumnes de totes les edats co-
neguin el seu entorn, els seus valors naturals i en tin-
guin cura. A principis d’any, la regidora de Medi am-
bient, Marta De Egea, va fer una xerrada als nens i 
nenes de 6è de l’escola Sant Jordi, per explicar la 
tasca de l’Ajuntament en relació al medi ambient i al 
canvi climàtic. 

A més, aquest curs un total de 237 alumnes han parti-
cipat en activitats desenvolupades per la Fundació 
Emys. Aquesta fundació i l’Ajuntament també han as-
sessorat l’escola Les Arrels en el disseny i planificació 
d’un hort escolar; es tracta d’un projecte en què cada 
grup classe gestiona un bancal de l’hort i té l’objectiu 
de conscienciar dels beneficis que té el consum de 
fruites i hortalisses de proximitat i alhora promoure la 
participació de tota la comunitat educativa.

Educació ambiental a les escoles

REGIDORA
Marta de Egea Hinojosa
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Des de principis de juny s’està treballant per a la pre-
venció d’incendis en zones verdes interiors i par-
cel•les de titularitat municipal. Per aquest 2022 s’ha 
adjudicat un contracte amb un cost de 43.511,60 € 
per al manteniment de les mateixes i s’actuarà en un 
total de 59,31 ha. de Residencial Parc, Mas Altaba i 
Montbarbat. 

Pel que fa a les franges perimetrals de protecció, 
l’Ajuntament té delegada la seva gestió al Consell 
Comarcal de la Selva, que actuarà en un total de 
28,27 ha. de les 3 grans urbanitzacions i el Polígon 
Puigtió. El manteniment de les franges es fa de 
manera bianual, i cada any s’executa la meitat de la 
franja de cada urbanització. El cost de les actua-
cionscions pel 2022 és de 33.276,45 €, i l’Ajuntament ha 
obtingut una subvenció de 17.802,00 € del Departa-
ment d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
de la Generalitat de Catalunya.

També es continua treballant per recordar l’obligato-
rietat dels propietaris de parcel•les privades de man-
tenir-les en condicions adequades, mitjançant cam-
panyes, incoació d’expedients i multes. Aquest any 
s’iniciaran les primeres execucions subsidiàries en 
aquelles parcel•les on, tot i la imposició de sancions, 
no s’han fet els treballs de neteja.

Tasques de prevenció d’incendis en 
urbanitzacions i nuclis

L’Ajuntament de Maçanet  disposa d’un conveni amb 
el Consell Comarcal de la Selva, amb un cost del 
servei de 18.000 € anuals, per a la recollida d’ani-
mals abandonats o perduts. 

“Les dades ens han de fer reflexionar com a ciutada-
nia; durant l’any 2021 a Maçanet es van recollir 121 
gossos, dels quals només 38 van poder ser retornats 
als seus propietaris; els 83 restants tenen la conside-
ració d’abandonats. L’abandonament no és una 
opció, és un delicte!”, explica la regidora. 

"L’incivisme relacionat amb animals de companyia 
és sovint motiu de queixa dels maçanetencs i maça-
netenques, que pateixen la presència de gossos 
sense lligar o perduts al carrer- amb el risc que això 
comporta tant per l’animal com per les persones que 
hi circulen, així com els excrements que els propieta-
ris no recullen”, assegura la regidora. 

Tinença responsable d’animals 
de companyia

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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Actualment s’està executant l’obra de millora de la 
carretera que uneix la Torre Marata amb el cemen-
tiri nou, dins el Pla Únic d’Obres i Serveis. Aquesta 
carretera “estava molt malmesa i no  es garantia la 
mobilitat segura”, assegura l’alcaldessa. Alhora, 
també s’està iniciant la Via Verda que connecta el 
tercer polígon de Maçanet Residencial Parc amb 
elel polígon de Can Roure per unir aquest nucli 
veïnal al municipi.

Inici de les obres del Pla Únic 
d’Obres i Serveis 

Seguint el Pla de Mobilitat, i amb la voluntat de fa-
cilitar l’accessibilitat de forma segura per tot el 
municipi, s’estan duent a terme adequacions en 
diferents punts:

 Voreres laterals a la C-35 en el seu tram per     
 Maçanet de la Selva, corresponent a l’avinguda   
 de Sant Jordi. Cal destacar que en els trams que  
 hi ha habitatges s’executen amb panot i en els   
 trams que no hi ha construcció, amb formigó.

        Millores a una vintena de punts a la urbanització  
 Maçanet Residencial Parc, en molts casos,     
 en nous trams de vorera per garantir una 
 mobilitat segura.

Millores de les voreres per facilitar 
l’accessibilitat

ALCALDESSA
Natàlia Figueras Pagès



Fins a l’actualitat, quedava pendent fer un accés al 
municipi des d’un punt segur pels vianants i pels 
vehicles no motoritzats des de l’entrada nord, ja 
que fins ara només es podia accedir per la ma-
teixa C-35 sense seguretat garantida. Per aquest 
motiu, s’ha executat un pas amb dues passeres 
que permetran poder accedir al municipi per un via 
alternatialternativa. Gràcies a una subvenció de la Diputa-
ció de Girona, s’han col•locat  les dues passeres 
que queden unides per un camí paral•lel a la via 
principal, i que formen part de les actuacions per 
unir els nuclis i els accessos d’una forma segura i 
alternativa als vehicles.

 Obres a l’entrada del municipi

A petició de moltes famílies, s’ha incorporat 
noves peces als parcs infantils, entre ells el que 
s’està refent de nou al Parc Gaudí. I alhora, s’ha 
substituït mobiliari que havia quedat obsolet o 
malmès, com són els bancs, papereres, fonts o 
plaques de carrers.

Nous elements als parcs infantils i 
millores en el mobiliari urbà

11



12

A principis d’any es van dur a terme reparacions a 
diferents punts de les urbanitzacions, com són:

 A Montbarbat (carrer de Santa Marta i Sant     
Esteve) per mesures d’urgència per un valor de    
44.975€.

  A Mas Altaba (Poliesportiu, carrer d’Amer, de    
 Breda, de Rosada, de Mas Margarida, de Mig-
jorn, de Tossa de Mar, de la Selva, de Brunyola, de  
Fonoll, de Caldes de Malavella i de la Pujada Can   
Mirot) per un valor de 48.399€.

 A Residencial Parc, a cinc encreuaments en    
total,  per valor de 22.401€.

Asfaltatge al nucli i a les urbanitzacions

També s’han iniciat diferents treballs d’asfaltatge 
al nucli de Maçanet de la Selva, com ara:

 Al carrer Dolors i al d’en Trullàs; en què l’asfalt   
estava malmès i requeria una actuació 
d’urgència.

  Al carrer de Llevant, especialment en el seu en-  
creuament amb la C- 35, el qual necessitava per   
mesures de seguretat un treball d’asfaltatge i    
una ordenació del pas a vianants, per una 
valoració de 41.436€.

CalCal destacar que queden pendents, al llarg de 
l’any, diferents actuacions en altres carrers a on 
l’asfalt està molt malmès.



A petició del comerç, i d’acord amb el propietari, 
l’Ajuntament de Maçanet de la Selva ha habilitat un 
nou aparcament al tram sense sortida del carrer 
del Montseny. Aquest aparcament ha de permetre 
que l’espai d’aquest carrer amb l’encreuament del 
passeig de Sant Llorenç i l’avinguda Catalunya 
quedi operativa per l’alt trànsit i els veïns de la 
zona puguin apazona puguin aparcar amb tranquil•litat.

A més, s’ha repintat i reordenat encreuaments per 
tal de millorar l’aparcament i la mobilitat als ca-
rrers de Salvador Espriu amb el de Jaume Balmes, 
el passeig de Sant Llorenç amb la plaça de l’Esglé-
sia, i l’avinguda de Catalunya amb el carrer del 
Montseny. 

Nova habilitació d’aparcament Altres actuacions

13

1. Punts de clavegueram a Mas Altaba. 
2. Aslfaltatge a Montbarbat. 
3. Voreres al lateral de la C-35.
4. Asfaltatge i reordenació del Carrer de Llevant.
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Amb la incorporació de la Policia Local, l'Ajunta-
ment té al seu abast eines concretes per lluitar 
contra els fraus de subministrament de llum i 
aigua. A moltes zones de les urbanitzacions, es-
pecialment a Maçanet Residencial Parc i Mont-
barbat, pel fet d'haver-hi hagut habitatges desti-
nats a les plantacions de cànnabis, ha comportat 
que molts veïns hagin patit alteracions en la po-
tència del subministrament respecte al qual 
havien contractat i pagat.

Després de diverses reunions amb Endesa, la 
companyia ha posat a disposició de la Policia 
Local un equip de mesurament de potència con-
tractada que permet fer un treball d'investigació 
previ i detectar així qualsevol frau. És per això 
que setmanalment s'estan organitzant talls de 
llum i aigua a aquells habitatges que no són so-
cials i que tenen el subministrament de manera 
fraudulenta.

Lluita contra els fraus de subministrament

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. 

GGràcies a aquestes operacions s'ha pogut detec-
tar situacions de certa vulnerabilitat i s'ha acon-
seguit que famílies necessitades s'adhereixin al 
programa de Pobresa Energètica del Servei 
d'atenció a les persones en matèria energètica i 
s‘ha regularitzat la situació dels subministra-
ments (veieu pàg. 28).

REGIDOR
Jordi Adroher Vallmajor
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Amb un any del cos de la Policia Local ordenat i en 
funcionament, l'àrea de Seguretat i Via Pública 
torna a posar en funcionament l'Associació de 
Protecció Civil de Maçanet de la Selva.

AquestAquest últim any l'Ajuntament ha disposat d'un 
cos de voluntaris que han col•laborat de manera 
altruista en l'organització d'actes i esdeveniments. 
Per aprofitar aquest any d'aprenentatge, i amb la 
iniciativa de diversos voluntaris en col•laborar a la 
Policia Local, s’ha decidit tornar a formalitzar el 
cos de Protecció Civil i oferir que dos d'ells cursin 
la formació per poder ela formació per poder exercir.

La idea de l'Ajuntament i la Policia Local és tornar 
a reactivar l'Associació de Protecció Civil i per 
aquest motiu, a finals de juny es va convocar una 
assemblea oberta a tothom qui vulgui formar-ne 
part, i així, poder constituir un cos regulat per la 
Generalitat que doni suport al cos de la Policia 
Local en els àmbits establerts.

Renovació de l'Associació de 
Protecció Civil

Aquest any s'ha iniciat la renovació de les dades 
de les bústies col•lectives de les masies de Maça-
net de la Selva. Això permet; en primer lloc, saber 
quines estan habitades i quines no; i, en segon 
lloc, actualitzar les dades perquè l'Ajuntament 
pugui comunicar-s'hi. També es podrà saber 
quines estan lliures per poder atorgar bústies a 
vveïns que ho sol•licitin, i en els pròxims mesos es 
revisarà l'estat de les bústies per tal de millo-
rar-les.

A més a més s'han continuat senyalitzant les 
masies de tot el terme municipal, amb l'objectiu de 
donar identitat a una part molt important que 
havia tingut el poble; la vida de pagès. Aquest tre-
ball de senyalització ajuda a visibilitzar i dignificar 
la vida rural. Al llarg d'aquest any s’han col•locat 
69 senyalitzacions.

Renovació de les dades de les bústies 
de les masies i senyalitzacions
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El pressupost general de l’Ajuntament de Maçanet 
de la Selva està dotat amb 7.516.532,41€. Aquest 
any, amb el canvi de titularitat de l’AP-7, l’Ajunta-
ment deixa d’ingressar prop de 400.000€. Tot i 
això, gràcies a una aportació extra de fons estatal 
i la baixada de pagament d’interessos dels crèdits, 
l’Ajuntament ha pogut mantenir la despesa similar 
a la del 2021. a la del 2021. 

Cada any se sol·liciten subvencions a la Unió Euro-
pea, Generalitat de Catalunya i Diputació de 
Girona. Veieu quines s’han rebut aquest any:

8.294,00€ dels Fons Next Generation de la UE per a 
la renovació del material tècnic de La Societat.

1.700,00€ dels Fons Next Generation de la UE per a 
l’adquisició de llibres per a la Biblioteca Municipal.

16.656,00€ de la Generalitat, departament d’Acció 
Climàtica,  per el manteniment de les franges peri-
metrals  i el tractament de vegetació de les urbanit-
zacions de Maçanet de la Selva.

8.000,00€ de la Generalitat, departament de Cultura, 
per adquisició de novetats editorial en català.

5.000,00€ de la Generalitat, departament de Cultura, 
per al fons bibliogràfic de la Biblioteca.

4.650,00€  de la Generalitat, departament de Justí-
cia, pel manteniment i funcionament del Jutjat de 
Pau.

80.000,00€ de la Diputació de Girona, àrea de presi-
dència, per a la construcció del Centre Social i Ser-
veis de Maçanet de la Selva.

2.000,00€ de la Diputació de Girona, àrea de Promo-
ció Econòmica, per fomentar projectes i accions de 
promoció econòmica a Maçanet de la Selva.

5.000,00€ de la Diputació de Girona, àrea de Partici-
pació Ciutadana, pel foment de la participació ciuta-
dana.

9.653,99€ de la Diputació de Girona, àrea Habitatge, 
per plans, programes i projectes locals en àmbit de 
polítiques d’habitatge.

 21.987,15€ de la Diputació de Girona, àrea de Cul-
tura, per la promoció cultural.

Subvencions atorgades a l’Ajuntament 
de Maçanet de la Selva 

REGIDORA
Anna Fàbregas Güell
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Aquest any, gràcies al baix endeutament que té 
l’Ajuntament, s’ha adjudicat un crèdit d’1,5M€ per 
poder finançar les inversions del pressupost 
2022. Aquest crèdit a llarg termini, a onze anys, 
anirà destinat a la inversió del servei de submi-
nistrament de l’aigua a Maçanet Residencial 
Parc, a l’adequació del nou l’Espai Jove, al Centre 
dede Serveis/Dia i a les millores dels vestidors de la 
zona esportiva de Maçanet Residencial Parc, 
entre d’altres. 

“Aprovem l’adjudicació d’aquest crèdit perquè 
l’Ajuntament es troba en una bona situació finan-
cera, i tècnicament és recomanable concertar una 
operació de crèdit a llarg termini per poder fi-
nançar noves inversions i sobretot, afrontar el cost 
de l'aigua de Maçanet Residencial Parc”.

1,5 M€ per dur a terme les inversions 
del pressupost del 20223.345,54€ de la Diputació de Girona, àrea Noves 

Tecnologies, destinada a noves tecnologies.

1.300,00€ de la Diputació de Girona, àrea Xarxes 
Viàries, destinada a la millora dels camins rurals.

124.593,85€ de la Diputació de Girona destinats 
a la nova pista exterior.

2.411,30€ 2.411,30€ de la Diputació de Girona, àrea Educa-
ció,  destinats al projecte “música a les escoles”.

950,00€ de la Diputació de Girona, àrea Educa-
ció, destinats al projecte “cafè per mares de 0 a 6 
anys”.

1.699,61€ de la Diputació de Girona, àrea Educa-
ció, destinats al projecte “Passaport Edunauta”.
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Aquest any s’han reprès totes les activitats de 
l’àrea de Joventut, com és el cas dels cursos de 
monitor i de premonitor de lleure. Una vintena de 
joves de Maçanet de la Selva han obtingut el títol 
de Monitor de Lleure que els permetrà trobar una 
feina compatible amb els seus estudis. I pels 
menors de 18 anys, s’ha ofert el curs de premoni-
ttor de lleure, que els ha donat l’oportunitat de co-
mençar a tenir contacte amb el sector del lleure. 

Aquests cursos han estat subvencionat per la ma-
teixa àrea de Joventut de l’Ajuntament de Maça-
net de la Selva i gràcies a això, s’ha pogut oferir el 
curs de Monitor de Lleure per 50 euros i el de pre-
monitor, totalment gratuït. “Esperem poder oferir 
aquests cursos cada any perquè és una molt bona 
oportunitat per tots els joves del poble”, explica el 
regidor, Toni Imbernon. 

Formació de lleure per a joves

REGIDOR
Toni Imbernon Iradi
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A dia d’avui, tots els equipaments municipals 
estan connectats amb fibra òptica. A principi d’any 
es va contractar una nova empresa de serveis d’in-
formàtica, a més hores, per millorar l’eficiència del 
servei. Aquestes millores són imprescindibles 
perquè l’Ajuntament estigui al dia amb la tecnolo-
gia.  

L’Ajuntament ja està al dia amb 
la tecnologia

Responsable de comunicació 

L’àrea de Joventut ja ha iniciat el procés participa-
tiu per definir com serà el nou Espai Jove. S’han 
dut a terme activitats a l’escola Sant Jordi, Les 
Arrels i l’Institut perquè els joves tracin les seves 
idees i aportin propostes. També va tenir lloc una 
reunió amb joves de 16 a 29 anys i una amb dife-
rents tècnics interns i externs. Aquest procés par
ticipatiu s’ha finançat des de l’àrea de Participació 
i pilotat i dirigit des de l’àrea de Joventut. 

L’Espai Jove se situarà a l’antic magatzem de la 
Brigada municipal, al carrer de les Escoles, amb la 
finalitat que els joves de Maçanet tinguin un lloc 
on poder fer activitats i, per tant, l’índex de joves al 
carrer redueixi.

Procés participatiu pel nou Espai Jove
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Aquest any s’ha pogut celebrar la Fira de pagès i 
artesania amb total normalitat i, aprofitant la torna-
da a la normalitat, s’ha pogut celebrar la trentena 
edició. 

Tot va començar l’any 1991, quan l’entitat Agrupa-
ció Artesanal va proposar fer una fira d’artesania 
per les festes del Roser. Amb la participació d’al-
tres entitats i artesans del poble, s’ha anat consoli-
dant fins el dia d’avui. 

30a edició de la Fira de pagès i artesania 

REGIDORA
Lídia Campeny Tarrés

Cal fer especial esment en què la Fira petita de 
Maçanet s’organitza a partir de la implicació de 
molts veïns vinculats a la fira des de fa molts anys. 
“Aquesta fira, que és la nostra festa petita, desprèn 
tendresa, dedicació i compromís”, explica la regi-
dora, Lídia Campeny.

Aquest any, entre altres novetats, a la Pista Jardí es 
va adequar amb un espai gastronòmic amb Food 
Trucks i Can Trinxeria va acollir l’exposició “Com si 
fos ahir” de Ruben Garcia per recordar i lloar el 
passat del poble de Maçanet. 

SeguintSeguint amb la tradició de convidar una comarca,  
el Consell Comarcal d’Osona va estar present 
durant tota la fira amb una parada informativa 
sobre el seu patrimoni cultural. 

I,I, coincidint amb la Festa del Roser, en Juli Cam-
peny va inaugurar l’exposició d’eines d’oficis del 
món rural i de la pagesia. La col•lecció consta de 
més de 2.300 peces, en 150 m2, totes recollides de 
donacions o comprades a mercats de segona mà. 

Nou reglament del mercat municipal
Al mes d’abril es va aprovar una nova ordenança 
que regula l’establiment de noves parades del 
mercat municipal i s’actualitza d’acord amb la nor-
mativa vigent. Aquesta ordenança regula el 
nombre de parades, les seves característiques, la 
tipologia, l’horari i el lloc, amb l’objectiu de vetllar 
perquè no hi hagi parades amb productes repetits 
ii ampliar-ne la dimensió. Des de llavors, l’Ajunta-
ment s’ha reunit amb els paradistes per escoltar la 
seva opinió i reformular el mercat de manera que 
els beneficiï. 
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Pròximament, s’inaugurarà l'àrea d’aparcament 
d’autocaravanes i vehicles habitatge, situat al 
carrer de la Indústria de Maçanet de la Selva. 

AquestaAquesta zona té capacitat per a 12 autocaravanes, 
amb connexió a aigua, llum i recàrrega elèctrica. 
Aquesta iniciativa vol afavorir a reforçar el sector 
turístic, oferint als caravanistes allotjament per 
poder gaudir de l’entorn i el patrimoni històric de 
Maçanet de la Selva. “Maçanet de la Selva és un 
punt estratègic pels turistes que viatgen amb au-
ttocaravana, ja que tenim la porta a la Costa Brava. 
Amb aquest aparcament donem solució a aquests 
turistes i els convidem a conèixer Maçanet”, asse-
gura la regidora. 

Aparcament d’autocaravanes 
per acollir als turistes 

Sistema de megafonia actualitzat 
El mes de maig es van renovar els altaveus de la 
plaça de l’Església i l’avinguda de Catalunya amb 
l’objectiu de poder oferir un bon ambient durant els 
dimecres de mercat municipal i els dies festius. 

II edició del Mercat de la Tapa i el 
Pintxo de la Unió de Serveis i Comerç
El passat 18 de juny va tenir lloc la segona edició 
del Mercat de la Tapa i el Pintxo de la Unió de Ser-
veis i Comerç. 

Aquest any, divuit establiments de Maçanet de la 
Selva hi van participar. El Bar Júria va ser el guan-
yador al “Millor pintxo” amb la seva proposta 
“Juria Gourmet” de truita de patates amb trufa i 
pernil ibèric amb pa de vidre. 

Des de l’àrea de Comerç de l’Ajuntament de  Maça-
net de la Selva s’agraeix a l’entitat Unió de Serveis 
i Comerç, i a tots els col·laboradors, per la iniciati-
va d’impulsar una nova festa que es consolida any 
rere any.
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El pròxim curs 2022/2023 l’Institut de Maçanet 
oferirà un programa de formació inicial (PFI) espe-
cialitzat en vivers i jardineria. Aquest PFI va dirigit 
majoritàriament a aquell l’alumnat que no s’hagi 
graduat de l’ESO, però qualsevol jove d’entre 16 i 21 
anys pot cursar-lo. S’oferirà un total de 17 places i 
no comportarà cap cost cap a l’alumne, ja que està 
100% su100% subvencionat per la Generalitat de Catalunya.

L’alumnat del PFI rebran un acompanyament i una 
tutorització essencial per a l’assoliment dels objec-
tius del programa. Els aprenentatges són presen-
cials i vinculats amb l’entorn proper i, a més,               
inclouen pràctiques en empresa; s’aprèn fent, utilit-
zant metodologies actives i globals. “El PFI facilita 
la continuïtat formativa dins de la formació profes
sional i l’aprenentatge de les competències trans-
versals i professionals necessàries per el món de 
treball”, explica la regidora. 

Programa de formació inicial a 
l’Institut de Maçanet

Programa de detecció, diagnòstic, 
seguiment i mentorització

Una educació musical accessible 

REGIDORA
Rosa Casas Sabater

L’àrea d’Educació de l’Ajuntament està treballant 
per impulsar un servei gratuït per la detecció de 
Trastorns de l’Aprenentatge (TA), una de les 
causes més freqüents del fracàs escolar. Els TA 
són trastorns de base neurobiològica, sovint amb 
un component genètic, que condicionen que un 
infant amb un nivell normal d’intel•ligència, tot i 
rebrebre una instrucció adequada, no assoleixi 
avançar en un o més aprenentatges. 

Aquest any s’ha tornat a dur a terme el projecte 
“Música a les Escoles” des del Pla Educatiu d’En-
torn (PEE) i amb la col•laboració de l’Escola de 
Música de Maçanet de la Selva. Gairebé tres-cents 
alumnes han cursat ensenyament musical de gui-
tarra o violí, així com altres activitats i tallers. I com 
a novetat, gràcies a una donació anònima a través 
de l’Associació de Voluntariat Sociosanitari Isabel 
Solà, es podrà becar a alumnes de l’Escola Sant 
Jordi i l’escola Les Arrels per cursar estudis de 
música a l’Escola de Música de Maçanet de la 
Selva. 
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L’Escola municipal de formació continuada, cone-
guda abans com a Escola d’Adults, és l’espai edu-
catiu de referència per a totes les persones que 
volen formar-se, ampliar i reforçar els seus co-
neixements. 

L’escola aposta per la proximitat amb els usuaris, 
siguin adults o joves, i s’estructura similar a un 
centre educatiu convencional. L’oferta formativa 
es distribueix en cursos anuals o tallers puntuals. 
Aquest darrer curs s’han dut a terme cursos d’idio-
mes, informàtica, activitats lúdiques com la cuina 
o el dibuix, i repàs escolar. Externament, també 
ss’han realitzat suport lingüístic a la Llar d’Infants i 
centres educatius, així com la impulsió del nou 
projecte Lecxit i el Cafè 0-6.

Aquest any, més de 600 alumnes han format part 
de l’Escola municipal de formació continuada de 
Maçanet de la Selva i des de l’àrea d’Educació es 
vol agrair la confiança en l’ensenyament extraes-
colar municipal: “gràcies a tots els alumnes i vo-
luntaris per l’esforç i implicació que fan que any 
rere any en siguem més”. 

Escola municipal de formació 
continuada 

Primera edició del festival 
Maçanet Dona Veu 

Els Reis d’Orient van poder arribar amb normalitat i 
d’una manera d’allò més original al poble de Maça-
net; volant amb un centenar de globus des del Camp 
d’en Cinto. I després d’una aturada de dos anys, es 
va poder celebrar el carnestoltes amb una festa de 
dia i xocolatada pels més petits, i una desfilada i ball 
pels més grans. 

Recuperació de la normalitat amb els 
Reis i el Carnestoltes 

La primera edició del festival de música protagonit-
zat exclusivament per dones, Maçanet Dona Veu, va 
tenir lloc el primer cap de setmana de juny a la Pista 
Jardí amb un doble vessant: posar en rellevància 
l’esperit feminista i les veus de les artistes i dinamit-
zar el municipi en l’àmbit cultural, associatiu i festiu.
 
Maçanet Dona Veu neix amb la voluntat d’esdevenir 
un nou festival de qualitat, dirigit a un públic amb un 
gust musical  variat i per a totes les edats. 

Aquest any han participat les veus de Natalia Lacun-
za, Celeste Alías, Martirio, Beth i Laura Andrés i Judit 
Neddermann. 

“Valorem molt positivament la rebuda del festival, ja 
que hem aconseguit el nostre principal objectiu: visi-
bilitzar i reivindicar la presència de les dones artistes 
en un festival exclusivament protagonitzat per elles”.
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REGIDOR
Carles Caimel Güell

II edició de les jornades esportives 
“Maçanet amb l’Esport”
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Per cloure la segona edició de les jornades espor-
tives, el diumenge 29 de maig es va inaugurar la 
temporada 2022 de la Piscina municipal. Com 
cada any, els dijous al vespre hi tindrà lloc la pisci-
na nocturna i, a mesura que passi l’estiu, s’anirà in-
formant sobre activitats i esdeveniments que s’hi 
facin. 

Obertura de la Piscina municipal i tret 
de sortida de l’estiu 2022

Zones esportives en marxa
L’àrea d’Esports ha invertit aquest any en millores a 
la zona esportiva de Mas Altaba; s’han marcat els 
perímetres de les pistes amb una trama de filat per 
separar-les i facilitar-ne l’ús. 

TTambé s’ha adjudicat la concessió del bar de la 
zona esportiva de Maçanet Residencial Parc, se-
guint amb la decisió del 84% dels enquestats del 
qüestionari “Què n’opines de la zona esportiva de 
Maçanet Residencial Parc”. Amb aquesta conces-
sió també es permet gestionar la consergeria de 
l’espai. 
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Amb vocació d’oferir espectacles professionals, 
de febrer a abril s’ha programat teatre de petit 
format dirigit a un públic adult. Mitjançant l’adhe-
sió a la Xarxa gironina de Cafè Teatre s’han realit-
zat quatre espectacles en el marc de “Els vespres 
de La Societat”. Una altra novetat ha estat el ‘Mul-
tipolar’, des d’on s’han fet actuacions de circ a 
totes les urbanitzacions. La continuïtat i la impor-
tància del ‘Rialles’ com a teatre infantil i familiar 
amb espectacles professionals continua essent 
un eix central.

D’altra banda, l’àrea de Cultura ha impulsat la pri-
mera edició del festival de teatre amateur Mit-
ja-Distància. “A Maçanet tenim diferents persones 
vinculades al món del teatre amateur. Hem volgut 
crear un grup de treball obert amb tothom que ha 
volgut ser-hi. 

S’ha destinat un pressupost de sortida i una per-
sona que ho dinamitzés. I la col•laboració d’enti-
tats com Maçateatre, El Gínjol i Creixem Junts 
encara ho ha fet més ric”, explica el regidor. En 
aquest festival, que va tenir lloc durant dos caps 
de setmana del mes de maig, es van fer diferents 
tallers i es van representar obres, una de les quals, 
l’estrena de Best-Seller, del grup Maçateatre. 

Una temporada cultural plena de teatre

REGIDOR
Xavier Xarbau i Adrobau



27

Tornen els premis Puigmarí 

Aquest any s’ha reprès el concurs de creació literària 
Puigmarí, celebrant la seva 19a edició, després de 
dues edicions ajornades per la pandèmia. Organitzat 
conjuntament amb l’Agrupació Artesanal i amb 
suport de la Biblioteca, s’han lliurat premis de prosa i 
poesia en categoria d’adults i infants de diferents 
cicles educatius. La música era el tema principal 
dels tdels treballs de poesia d’aquesta edició.

L’any que ve serà la 20a edició dels premis i des de la 
regidoria “animem als escriptors, grans i petits, a par-
ticipar-hi i a donar la seva visió amb històries origi-
nals, i agraïm i encoratgem al professorat dels cen-
tres educatius a continuar col•laborant com fins ara. 
Generar afició per la lectura i l’escriptura és fona-
mental per tenir una ciutadania desperta”. En aquest 
sentit, les activitats organitzades des de la Bibliote-
ca, des de l’hora del conte, al Club de Lectura i als di-
ferents tallers i xerrades, continuen essent l’eix cen-
tral de la programació literària al municipi.

Aquest primer semestre la sala TrinxArt ha acollit sis 
exposicions de diferent tipus: de fotografia, d’il•lus-
tracions, i una de molt especial, “d’aquelles que 
construeixen la identitat del poble”. Amb motiu de 
l’aniversari del SHUM, s’ha produït conjuntament 
amb el club l’exposició “70 anys d’història sobre 
patins”, que a través de fotos i elements com trofeus, 
materialmaterial esportiu i entrevistes, es traça l’evolució i el 
creixement del club fins al dia d’avui. L’exposició es 
va inaugurar en el marc de les jornades esportives 
“Maçanet amb l’Esport” i els actes de celebració del 
70è aniversari del SHUM. 

La història del SHUM a la Sala TrinxArt

Cada mes s’ha pogut gaudir a La Societat d’una pel·lí-
cula de producció catalana en col•laboració amb el 
Cicle Gaudí de l’Acadèmia del Cinema Català. 
Aquests últims mesos s’han emès pel•lícules com 
‘Pan de limón con semillas de amapola’, ‘Las leyes de 
la frontera’ i la premiada a millor pel•lícula dels Premis 
Gaudí 2022, ‘Sis dies corrents’. S’ha tancat la tempo-
rada amb ‘El ventre del mar’, d’Agustí Villaronga, el  di-
rector de la multipremiada ‘Pa negre’. “La temporada 
vinent continuarem apostant pel cinema i ens obri-
rem a la programació infantil per tal d’oferir pel•lícules 
per a diferents públics”, explica el regidor

La Societat es converteix 
en un cinema 
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Servei d’atenció a les persones en 
matèria energètica
El servei d’atenció a les persones en matèria ener-
gètica que ofereix l’àrea de Benestar social de 
l’Ajuntament de Maçanet de la Selva va destinat a 
tots els usuaris, especialment a les persones més 
vulnerables per la seva situació econòmica i 
social, però també a tothom qui ha tingut proble-
mes per poder fer efectiu el pagament de qualse
vol rebut d’aigua, llum o gas. 

La llei protegeix a les persones i unitats familiars 
en situació de vulnerabilitat econòmica, o risc 
d’exclusió residencial, davant els talls d’impaga-
ment que puguin acordar les companyies submi-
nistradores tant d’electricitat, gas i aigua potable. 

Què fer si no s’ha pogut pagar la 
factura o rebeu un avís de tall del 
subministrament?
Podeu adreçar-vos a l’equipament municipal de 
Can Felló, en horari laboral de dilluns a divendres 
de 9 a 14 h, per demanar cita prèvia al Servei 
d’atenció a les persones en matèria energètica. 
També podeu demanar hora trucant al 972 71 62 
11. Un responsable estudiarà en cas i us aconse-
llarà. Si s’escau, el tècnic elaborarà un informe que 
indiquiindiqui que us trobeu en risc d’exclusió residencial 
i així poder evitar el tall de subministrament.

També podeu contactar amb el servei a 
pobresaenergetica@massanetdelaselva.cat 

REGIDOR
Javier Gómez Santos
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El bo social és un descompte que fan les empreses 
comercialitzadores de subministrament elèctric als 
consumidors en situació de vulnerabilitat. Entren a 
estudi els nivells d’ingressos i compliment de deter-
minats requisits. Aquests descomptes oscil•len 
entre el 25 i 40 %. Podeu demanar més informació a 
les oficines de les empreses de subministrament 
elèctric i a les selèctric i a les seves pàgines web. 

Bo social elèctric

El bo social tèrmic és un ajut per compensar les des-
peses tèrmiques per ĺús de la calefacció, cuina o 
aigua calenta, dels consumidors amb situacions de 
vulnerabilitat. Tenen dret al bo social tèrmic totes 
aquelles persones amb dret al bo social elèctric. 

Bo social tèrmic

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) disposa de boni-
ficacions sobre el cànon d’aigua en els usos domès-
tics. Els ciutadans que compleixin els requisits de-
manats poden ampliar els trams de consum i aco-
llir-se a la tarifa del cànon social de l’aigua. 

Bonificacions del cànon d’aigua

Des del Servei a les persones en matèria energètica 
s’està treballant, juntament amb Serveis Socials i 
l’Ajuntament, en accions per tal que els usuaris en 
règim d’ocupació puguin tenir el subministrament al 
seu nom i així assumir les seves despeses energèti-
ques. Aquest servei actualment està en proves.  

Comptadors socials 

Quins altres tràmits realitza el Servei 
d’atenció a les persones en 
matèria energètica?

Intercanvi generacional al Casal de 
Jubilats de MRP
El Casal de Jubilats de Maçanet Residencial Parc  
aposta, des dels inicis de la pandèmia, per activitats 
amb intercanvi generacional. Amb la col·laboració 
de Càritas Parroquial, han creat la “Càpsula del 
temps” en què una quinzena de joves de l’Institut es 
troben amb membres del Casal per deixar enrere la 
solitud i obrir-se a compartir històries i aprendre ma-
nualitatsnualitats que han desaparegut entre els joves, com 
cosir. Segons el Casal, ha sigut una experiència tan 
enriquidora que els feia “llevar-se amb esperant la 
trobada amb ganes i il·lusió”. 
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Visites a l’Ajuntament 
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Orgull maçanetenc 
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Josep Tello, veí de Maçanet de la

Portades de Josep Tello per DIsney (anys 80).

.... Llegiu l’entrevista!

Selva des dels anys vuitanta, amant 

arribar a treballar per a la factoria de somnis Walt 
Disney. Al llarg dels anys, amb la seva carrera conso-
lidada en la il·lustració de còmics, va crear el seu 
estudi, Tello Art, a Barcelona per facilitar el contacte 
amb les editorials. Ara que ja no dibuixa, i resideix al 
poble de Maçanet, ens explica com van ser els seus   
inicis de dibuixant i com es va introduir en el món de 
la il·lustla il·lustració.
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      112

Recomanacions per aquests 
mesos de calor 
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Arribada dels Reis d’Orient 
en cistella de globus. 

Presentació de les galetes 
“Glaçons de Maçanet”.

L’Ajuntament amb el 
castell de Montsoriu.

Espectacle “Reines del 
Drag Show ” a La Societat.

Benedicció d’animals de
Sant Antoni Abat.

Circ de carrer “Multipolar” a 
la urbanització Montbarbat. 

Canicross i CaniBTT amb 
l’escola Les Arrels. 

Manifest en contra la 
guerra de Rússia a Ucraïna.

Acte institucional del Dia In-
ternacional de les Dones.

Carnestoltes 2022 a la 
Pista Jardí.

Visita de la Pilarín Bayés a 
l’Ajuntament de Maçanet. 

Els vespres a La Societat 
amb Cafè Teatre.



35

PAM, campiones de Girona.
FCP

Ruta de 70 km del Club Ci-
clista Maçanet  a Mont-ras.

Sortida de la Processó de 
Divendres Sant. 

 Caminada contra el càncer 
infantil als Estanys de Sils.

Inauguració de l’espai de dol 
perinatal al cementiri nou. 

Presentació de les franges 
perimetrals del CC la Selva. 

Entrades del Ratolí Pérez 
fetes per veïns voluntaris. 

Diada de Sant Jordi  2022 
a la Pista Jardí. 

Concurs de punts de llibre 
de la Biblioteca municipal. 

Roda de premsa del PFI en 
Vivers i Jardineria a l’Institut. 

Zumba al Casal de la 3a edat 
de Maçanet Residencial Parc. 

Col·laboració del Maçanet 
Dona Veu amb Oncolliga.
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Activitats del curs de 
Monitors de lleure. 

Catifes de flors de l’Agrupa-
ció Artesanal. 

Festa del 70è aniversari del 
SHUM Frit Ravich. 

20è aniversari de la Penya 
Barcelonista de Maçanet. 

Jornades esportives 
“Maçanet amb l’Esport”. 

Proclamació de l’Hereu i 
la Pubilla de la Selva.

Lliurament de beques per 
l’ensenyament musical.  

Ple extraordinari en matèria 
de gestió de l’aigua. 

Maçanet Dona Veu, festival 
protagonitzat per dones.

Campionat d’Espanya de 
seleccions d’hoquei femení.

Concert del II Mercat de la 
Tapa i el Pintxo de la USC. 
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La qüestió del “l’aigua” és el gran tema. Per la importàn-
cia que té, ja que és un bé bàsic i necessari per a qualse-
vol societat, però també, per la responsabilitat i impacte 
que pot arribar a tenir en el Municipi. Aquesta legislatu-
ra sempre ha estat condicionada a les respostes que es 
podien donar en la gestió de l’aigua perquè no només 
s’ha d’invertir a Residencial Parc sinó que s’ha d’invertir 
en altres punts del nucli, de Mas Altaba i de Montbarbat. 
Per aquest motiu s’ha treballat des de la vessant de la 
urgència de fer fora de qualsevol gestió a Rec Madral i 
des de la vessant de saber en quin punt estem a tot 
Maçanet de la Selva a nivell d’estat de les instal•lacions 
i de l’abastament de l’aigua. Per què?  Doncs perquè si 
no sabem què tenim, com està i què necessitem; és im-
possible poder planificar un desplegament d’actua-
cions establertes en un període de temps per tal de 
poder garantir l’aigua a tot el poble.

Un pensament que sembla tan lògic,  saber què tenim 
per poder planificar,  ha costat dos anys de feina en si-
lenci i sense fer soroll; ja que a Maçanet de la Selva, 
quan es parla d’aigua o s’explica qualsevol pas, automà-
ticament floreixen els interessos personals, econòmics 
i polítics de determinades persones. Però, amb el con-
sens polític de la majoria de grups que formen l’Ajunta
ment,  la implicació social de la majoria de veïns i 
veïnes,   i amb el fet de poder comptar amb un equip jurí-
dic, tècnic i econòmic preparat  podem aspirar a una 
bona gestió del servei de l’aigua a Maçanet  apel•lant al  
sentit comú i  a la responsabilitat que requereix aquesta 
situació. 

Després d’anys treballant per arreglar el problema de 
l’aigua a Residencial Parc, per fi hem encarrilat la situa-
ció. No serà fàcil. Però igual que en altres temes, com 
l’urbanisme o els procediments administratius interns 
de l’Ajuntament, estem posant ordre i deixarem la casa 
endreçada tal com ens hauria agradat trobar-la quan 
vam començar a governar. Aquest és el Govern que 
estàestà posant Maçanet al dia, també en la gestió del terri-
tori i el medi ambient, incidint en elements de seguretat 
i prevenció, amb actuacions necessàries que no s’ha-
vien fet mai abans, com la neteja de les zones verdes 
de les urbanitzacions.

Aquest quart any de legislatura materialitzarem projec-
tes lligats a una idea molt senzilla: unir el nucli amb les 
urbanitzacions i polígons mitjançant vies segures per a 
vianants i ciclistes. També tirem endavant la recupera-
ció de la zona esportiva de Residencial Parc, instal•la-
cions esportives com una nova pista i un skatepark, el 
centre de coworking, el centre de serveis per la gent 
gran i l’Espai Jove, impulsat des del procés participatiu 
per tal que aquest sigui realment l’espai dels joves de 
Maçanet. I encara ens quedaran projectes al calaix. 

Cada dia és més difícil mantenir la qualitat dels serveis 
públics. És important unir esforços entre tots per de-
fensar els drets socials i els serveis a les persones i des 
d’Esquerra de Maçanet hi apostem clarament. Com a 
societat i des de l’Ajuntament ens queda molta feina 
per fer. 

La gestió de l’aigua: sentit comú! Concretem projectes

SOM Maçanet
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Estimats/es maçanetencs i maçanetenques,

EnsEns plau d’orgull l’esforç que heu fet tots els ciutadans i 
ciutadanes per tal d’aconseguir una millora social a 
través de la solidaritat, la comprensió i el respecte 
col·lectiu. La pandèmia ens ha dut a un paratge sobre-
natural i això ens ha reforçat com a societat. Des del 
PSC volem agrair-vos tot el suport rebut fins al moment 
i comunicar-vos que seguirem treballant dia a dia per tal 
dd’aconseguir una millora en el benestar comú de la ciu-
tadania; a través de diversos programes per tal de millo-
rar el benestar social. 

Lluitarem junts per aconseguir una sanitat pública de 
qualitat, per tenir els mateixos drets socials, no només 
per ser catalans, sinó per ser persones que en qualsevol 
moment podem caure en la vulnerabilitat; perquè l’ésser 
humà necessita confiança en un sistema polític on se 
sentí defensat, escoltat i on pugui resoldre tots els 
afers, per tal de fer de la nostra vida, una vida millor.

ElEl treball per fomentar la igualtat de gènere serà un dels 
factors claus en els pròxims anys. El treball ja s’ha co-
mençat a fer, ara hem de seguir per aconseguir llibertat, 
drets, igualtat i seguretat envers paratges descontro-
lats; perquè la dona i l’home han de ser lliures i empode-
rats. I per acabar, recordar-vos que el PSC lluitarà per tal 
de fer complir els 17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de les Nacions Unides (ODS) i fomentarà la 
participació ciutadana i la reeducació ambiental per tal 
d’aconseguir una millora notòria en aquest àmbit. Desit-
gem que el progrés, el benestar, la integritat personal, la 
llibertat i el desenvolupament sostenible emplenin els 
nostres carrers de força i orgull, per tal de continuar 
avançant cap a un futur més sostenible i notori en tots 
els àmbits del benestar col·lectiu.

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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