
 

 CELEBRACIÓ DE LA 1ª BICICLETADA FAMILIAR 

 
Per tal de dinamitzar l’ús de la bicicleta , la pràctica d’exercici físic , el gaudi del nostre privilegiat entorn i a 

l’espera que s’executi la construcció del carril bici/senderisme entre Riudarenes, Sils, Vidreres i Maçanet, el 

Projecte RIMAVISI va celebrar el passat dissabte 12 de març la 1ª Bicicletada Familiar.  

 

Aquesta va sortir del pàrquing de l’Estació de Sils i va continuar per la Via Verda de Vallcanera fins arribar al 

centre cívic on hi va haver una aturada per esmorzar. Després es va continuar fins arribar a Vilobí d’Onyar i Sant 

Mateu de Franciac on s’hi va dinar. I finalment es va tornar per  La Thiona i el Golf fins enllaçar, al darrer tram, 

amb la Via Verda de Vallcanera ,  arribant així altra vegada a l’Estació de Sils.  

Va fer un dia esplèndid i ens ho vam passar d’allò més bé pedalant, amb tota tranquil·litat, durant els 27 

quilòmetres de recorregut. Aprofitem per donar les gràcies  a l’Ajuntament de Sils i a l’Ajuntament de Caldes de 

Malavella així com al Consell Comarcal de la Selva i a la Diputació de Girona pel seu suport .  

 

I enguany, ja estem preparant la propera pedalada: el proper dissabte 28 de maig celebrarem la 2ª Bicicletada 

Familiar, el recorregut de la qual passarà per Maçanet, Sils, Riudarenes, Vallcanera, Caldes i Vidreres per tornar 

al punt de sortida, que en aquest cas serà  l’Escola Sant Jordi de Maçanet de la Selva, fent, en total, un 

recorregut d’uns 35 quilòmetres.  

 

Aprofitem per convidar a tothom qui vulgui en aquesta 2ª activitat familiar. Només cal que  porteu la bicicleta, 

casc, armilla reflectant,  esmorzar, dinar, aigua i  feu la vostra inscripció  al web següent:  

http://www.selva.cat/esports/ 

 

I, si voleu,  teniu més informació a les adreces següents: 

https://rimavisi.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/Rimavisi-1011763195514678/?fref=ts 

 

Us hi esperem !! 

 

COMUNITATS EDUCATIVES DE RIUDARENES, SILS, VIDRERES I MAÇANET DE LA SELVA 

 

 
 

Fotografia: Sortida del pàrquing de l’estació de Sils – Projecte Rimavisi 
 


