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ORGANITZACIÓ MUNICIPAL
Ajuntament de Dosrius 937 918 014

Regidoria de Cultura cultura@dosrius.cat

Regidoria d’Esports esports@dosrius.cat

Regidoria d’Habitatge habitatge@dosrius.cat

Regidoria d’Hisenda hisenda@dosrius.cat

Regidoria d’Urbanisme, Obres
Públiques i Manteniment 

urbanisme@dosrius.cat

Regidoria d’Educació educacio@dosrius.cat

Regidoria de Medi Ambient mediambient@dosrius.cat

Regidoria de Participació
i Transparència 

participacio@
dosrius.cat

Regidoria de Joventut joventut@dosrius.cat

Regidoria de Patrimoni patrimoni@dosrius.cat

Regidoria de Promoció
Econòmica 

promocioeconomica@
dosrius.cat

Regidoria de Serveis Socials serveissocials@
dosrius.cat

Centre d’Acollida d’Animals
de Companyia de Dosrius 

937 918 225

SEGURETAT CIUTADANA
Emergències 112

Policia Local
policia@dosrius.cat

SALUT i EMERGÈNCIES
CAP d’Argentona 937 561 092

Consultori Mèdic Loli Mas
de Dosrius / Canyamars  

937 919 084

Consultori Mèdic
de Can Massuet del Far  

937 916 173

LLEURE I EDUCACIÓ
Espai Jove de Dosrius 937 919 827

Casal de les Cotxeres 937 955 850

Casal Laietana de Dosrius 937 919 190

Escola Castell de Dosrius 937 919 348

Casal Covasa 937 919 652

EBM La Caseta del Bosc
de Can Martorell  

937 919 364

Institut Els Roures 937 919 594

Bibliobús 636 495 664

ESPORTS
Centre Esportiu
de Can Massuet del Far  

937 919 864

Centre Esportiu de Dosrius 600 559 883

MOBILITAT
Sagalés 938 707 860

Taxi Dosrius (Andreu) 666 608 916

Taxi Dosrius (Manuel) 666 137 691

RESIDUS
Deixalleria d’Argentona 937 561 748

Recollida de voluminosos 937 996 280 / 681 229 554

Telèfon d’atenció al client
i reclamacions 

 900 405 070

Telèfon d’incidències i avaries
a la xarxa 

900 304 070

Telèfon per informar lectures 900 816 101

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

serveisgenerals@
dosrius.cat

Regidoria de Serveis Generals

Regidoria de Comunicació premsa@dosrius.cat

Regidoria de Sanitat sanitat@dosrius.cat

Edita: 
Ajuntament de Dosrius

Redacció i maquetació:
Mirada Local, S.L.

Impressió: 
Mirada Local, S.L.

Dipòsit legal:
B-2471-1996

667 424 811
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LA SEGURETAT 
CIUTADANA ENS 
OCUPA I ENS 
PREOCUPA

El nostre municipi i el conjunt de la comarca del Maresme 
són víctimes des de fa temps d’episodis periòdics de roba-
toris en domicilis i ocupacions il·legals d’habitatges que han 
generat un lògic neguit i angoixa entre els veïns i veïnes. 
Unes pràctiques que lamentem profundament, que atemp-
ten contra el benestar de la nostra població i que des de 
l’Ajuntament treballem incansablement, amb el suport, la 
col·laboració, la coordinació i el lideratge dels cossos po-
licials i de seguretat, per tal de prevenir i erradicar al més 
aviat possible de casa nostra.

No és una tasca gens fàcil, ja que el marge de maniobra 
que tenim com a Ajuntament en aquest tipus d’incidències 
és limitat. Però dins les nostres competències no escatimem 
ni un sol esforç des del primer dia per a garantir el munici-
pi segur i benestant que mereixem tots i totes. En aquesta 
línia, tal com hem fet fi ns ara, dins els marges permesos 
seguirem ampliant i reestructurant la plantilla de la Policia 
Local (amb nous interins i caporal) i dotant de nous i millors 
recursos i condicions laborals a tots els seus agents per tal 
de reforçar la ingent tasca de protecció que el cos duu a 
terme diàriament tant a Dosrius com a Can Massuet del Far 
i Canyamars.

Detectar i prevenir aquests robatoris i ocupacions és vital. 
I així ho hem explicat en les xerrades informatives obertes 
a tota la població que hem organitzat al llarg dels darrers 
mesos de la mà dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local 
per tal d’acostar consells i recomanacions de seguretat a la 
ciutadania.

A més, també hem traslladat al Parlament de Catalunya la ne-
cessitat de dotar de més efectius el cos de Mossos d’Esqua-
dra, que ajudarien al nostre municipi i al conjunt del territori; 
així com el desplegament de noves mesures de seguretat que 
reforcin el treball que desenvolupa la Policia Local. 

En defi nitiva, aquest és un tema que ens ocupa i ens preo-
cupa i que seguirà sent al llarg de tot aquest mandat una de 
les màximes prioritats en l’agenda de treball d’aquest equip 
de govern. Des d’aquí, vull agrair-vos a tots els veïns i veï-
nes la vostra col·laboració i suport, que són inestimables i 
imprescindibles per aconseguir fer desaparèixer aquestes 
pràctiques negligents de casa nostra. 

EL DEPARTAMENT DE SALUT 
TRASLLADA A L’AJUNTAMENT 
LA VOLUNTAT DE SEGUIR 
MANTENINT LES VISITES DE 
PEDIATRIA AL MUNICIPI

L’Ajuntament va mantenir el 3 de febrer una reunió de 
treball amb representants del Departament de Salut de 
la Generalitat i del Consorci Sanitari del Maresme per a 
abordar conjuntament el model de servei pediàtric al 
municipi. Ambdós ens van traslladar al consistori que 
a tot Catalunya s’està implementant un nou model sani-
tari de la Societat Catalana de Pediatria i que l’objectiu 
és mantenir actiu l’actual servei de pediatria que es 
presta a Dosrius. 

Aquest nou model pediàtric preveu que al consultori de 
Dosrius s’hi atenguin únicament malalties comunes dels 
nadons i infants i s’hi duguin a terme les vacunacions 
perceptives; en canvi, per a patologies més greus, les 
famílies caldrà que es desplacin fi ns al Centre d’Aten-
ció Primària d’Argentona per a ser atesos. Així, seran 
els professionals sanitaris qui, quan les famílies sol·licitin 
la cita i en funció dels símptomes del pacient, determinin 
quin ha de ser l’equipament mèdic on ha de ser tractat, el 
consultori de Dosrius o el CAP d’Argentona. 

Sílvia Garrido, alcaldessa de Dosrius, confi a que la pro-
posta dels professionals pediàtrics sigui la millor pels in-
fants del municipi, però lamenta que “la realitat és que 
fi ns a dia d’avui totes les visites pediàtriques s’han 
derivat al CAP d’Argentona, tant les de malalties co-
munes i vacunes com les patologies més greus. Des 
del Departament de Salut ens han traslladat que ho 
corregiran i que el nou model representarà un bene-
fi ci per a la població”.

En aquest sentit, l’Ajuntament adquireix el compromís de 
vetllar perquè el Departament de Salut i el Consorci Sani-
tari del Maresme donin compliment al que s’estableix en 
el nou model pediàtric, i perquè es presti a tots els veïns 
i veïnes un servei de pediatria òptim al municipi. Per tot 
plegat, el consistori emplaça a la població a fer arri-
bar a través del correu electrònic dosrius@dosrius.
cat qualsevol dubte, suggeriment o experiència rela-
cionada amb el servei de pediatria per tal de conèixer de 
primera mà la valoració que fan les famílies del servei i 
poder estudiar i valorar la conveniència i efi càcia d’aquest 
nou model. 

Sílvia Garrido, alcaldessa.



El Ple de l’Ajuntament de Dosrius, reunit en 
sessió ordinària el 22 de desembre, va donar 
llum verda al nou pressupost municipal per al 
2021. 

Vots a favor

PSC                         JxCAT

Abstencions

ERC 

Vots en contra

     Som del Poble               La PAC-CUP
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6.806.984 €
Pressupost municipal de 

l’Ajuntament pel 2021

+11% respecte el de 2020

 

Lluís Farrerons, regidor d’Hisenda, destaca que 
“des de l’Ajuntament afrontem aquesta crisi 
provocada per la pandèmia de Covid-19 sen-
se haver de sotmetre als nostres veïns i veï-
nes a més pressió fi scal, i amb la possibilitat 
de seguir garantint a la població noves línies 
d’ajut que els ajudin a minimitzar l’impacte 
d’aquesta pandèmia. No escatimarem recur-
sos a l’hora d’ajudar a aquelles persones i 
famílies que ho necessitin”.

En la mateixa línia, Sílvia Garrido, alcaldessa 
de Dosrius, avança que “amb el romanent de 
tresoreria que disposem i amb les inversions 
que hem anat aprovant al llarg dels darrers 
mesos apostem de forma decidida per a con-
tinuar creant nous llocs de treball al nostre 
municipi que ens permetin dinamitzar l’acti-
vitat laboral i comercial als tres nuclis i mini-
mitzar l’impacte que està suposant aquesta 
pandèmia”.

L’Àrea de Serveis Socials es reforça amb 
nous recursos per a fer front a 

la pandèmia 

17.000 €

200

3.000 €

 

Augment de la partida destinada als 
ajuts a les famílies 

 

Nombre d’atencions i recursos que
es van proporcionar durant el 2020
per a pal·liar els efectes socials i 
econòmics de la Covid-19 entre

la població més vulnerable 

Augment de la partida destinada a
l’àmbit de la família

Augment de la partida destinada a  
la neteja i desinfecció dels 

diferents equipaments municipals 
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+ 76,17% 
respecte
el 2020

450.000 €

18.451 €

40.000 €

10.000 €

302.527 €

10.000 €

6.000 €

10.000 €

46.860 €

Arranjament de l’edifi ci de La Tortuga.

Arranjament dels camins municipals 
malmesos pel temporal Glòria.

Asfaltat de carrers.

Tractament de la vegetació de les 
parcel·les municipals, que a partir d’aquest 
2021 s’hauran d’adequar per a adaptar-les 
a la nova normativa.

Sub-fase 3 del projecte d’urbanització de 
Can Canyamars.

Modifi cacions de senyalització a Can 
Massuet del Far per a resoldre el dèfi cit 
existent actualment.

Cablejat i adaptació de la fi bra òptica als 
edifi cis municipals.

Condicionament climàtic i nova ventilació 
a les escoles.

Adquisició de plaques fotovoltaiques a
Can Batlle.

Noves inversions per a seguir garantint el
creixement del municipi  

Més seguretat ciutadana 

1.084.207 € 

Partida de 2021
destinada a inversions

Finalment, en l’àmbit de la seguretat aquest 2021 també 
s’augmentarà la plantilla de la Policia Local amb un nou 
agent. Cal recordar que el 2020 també es va incorporar a la 
Policia Local de Dosrius un altre agent policial. 
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L’AJUNTAMENT DESTINARÀ EL ROMANENT DE TRESORERIA A 
FINANÇAR DIVERSOS PROJECTES DE MILLORA DELS EQUIPAMENTS 
I LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI

Gràcies a la suspensió de les 
regles fi scals decretada pel 
govern espanyol amb motiu de 
l’emergència sanitària, el consistori 
dosriuenc podrà destinar els més 
de 4 milions d’euros de romanent 
de tresoreria disponibles a fi nançar 
projectes urgents i prioritaris que 
fi ns ara no s’havien pogut tirar 
endavant a causa dels impediments 
que representaven les esmentades 
regles. 

A causa de la situació d’emergència sanitària i les 
conseqüències econòmiques que se’n deriven, el 
govern espanyol ha suspès fi ns aquest 2021 l’obli-
gació de compliment de la llei d’estabilitat pressu-
postària per part de les administracions. Gràcies a 
aquesta decisió, els ajuntaments podran disposar 
del superàvit i els romanents de tresoreria acu-
mulats per tal de fer actuacions i inversions als mu-
nicipis. En el cas de l’Ajuntament de Dosrius, que 
gràcies al bon treball realitzat durant els darrers 
anys gaudeix de bona salut econòmica, el roma-
nent de tresoreria per a despeses generals ascen-
deix a 4.203.780,04€, dels quals aproximadament 
un 50% es podrien alliberar.

Des que es va anunciar l’alliberament d’aquests 
fons els diversos departaments del consistori han 
estat treballant per tal de defi nir les millors actua-
cions a realitzar amb aquests recursos. Finalment 
l’Ajuntament ha optat per invertir la totalitat dels 
recursos disponibles en projectes de millora dels 
equipaments i la via pública del municipi de caràc-
ter urgent i prioritari, accions totes elles que no 
s’havien pogut dur a terme fi ns ara a causa dels 
impediments que suposaven les regles fi scals sus-
peses pel govern central. 

Tot seguit es descriuen breument els projectes fi -
nalment escollits, que van ser aprovats en sessió 
plenària el passat mes d’octubre i seran executats 
amb càrrec al Pressupost Municipal de 2020 mit-
jançant una modifi cació de crèdit.

ADQUISICIÓ DE LA TORTUGA

COMPRA D’UNA CALDERA

ARRANJAMENT DE LES VORERES 
DEL CARRER RIALS

L’Ajuntament invertirà 38.044,48€ per a dur a ter-
me diferents actuacions de millora al carrer Rials 
amb l’objectiu de resoldre les defi ciències i el 
deteriorament que presenta el vial, millorar-ne la 
seguretat, i garantir-hi una correcta accessibilitat. 
En concret es durà a terme l’arranjament de les 
voreres, baranes i corones del mur; mentre que els 
plataners que hi ha habilitats es mantindran. 

L’Ajuntament ha adquirit la propietat de la fàbrica 
de La Tortuga per un import de 450.000€ amb l’ob-
jectiu de transformar aquest edifi ci en desús en un 
nou equipament municipal. 

La caldera auxiliar que dona servei a l’Escola Cas-
tell de Dosrius i al Poliesportiu de Dosrius es troba 
inoperativa per una avaria, motiu pel qual ha de ser 
substituïda. L’actuació té un cots de 49.097,42€.
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INDEMNITZACIONS A 
TREBALLADORS MUNICIPALS

D’altra banda, el consistori destinarà una partida 
de 24.000€ per a la indemnització per jubilació an-
ticipada de dos treballadors de l’Ajuntament.

AMPLIACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

L’Ajuntament ampliarà el subministrament d’aigua 
del carrer Vilassar per tal de garantir la prestació 
d’aquest servei bàsic i imprescindible en aquells 
domicilis on s’ha reiniciat la construcció. L’actuació 
requerirà una inversió de 17.784,84€.

TRASLLAT D’UNA MARQUESINA

El consistori ha adequat una nova zona per a 
traslladar la marquesina que fi ns ara hi havia ha-
bilitada a Can Massuet del Far. Aquesta actuació 
compta amb una subvenció de l’Associació Me-
tropolitana del Transport Urbà (AMTU) i ha tingut 
un cost de 6.363,79€. 

INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES 
FOTOVOLTAIQUES

 

La instal·lació de plaques fotovoltaiques als cen-
tres educatius del municipi permetrà generar un 
important estalvi i millorar la despesa energètica. 
Aquesta actuació, valorada en 14.794,56€, comp-
ta amb una subvenció de la Diputació de Barcelo-
na per valor de 8.776,94€. 

INSTAL·LACIÓ
DE SOBREEIXIDORS

Finalment el consistori destinarà 81.021,60€ a 
instal·lar 27 sobreeixidors al municipi, tal com es-
tableix la legislació vigent per tal de contrarestar 
possibles fuites i malbaratament d’aigua.
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L’AJUNTAMENT ADQUIREIX LA FÀBRICA LA TORTUGA PER A 
CONVERTIR-LA EN UN NOU EQUIPAMENT MUNICIPAL

L’equip de govern de l’Ajuntament de Dosrius ja 
ha fet els primers passos per a donar compliment 
pròximament a un dels projectes urbanístics més 
estratègics de l’actual mandat: la transformació 
de la fàbrica de La Tortuga -un dels edifi cis més 
històrics de la vila i actualment en desús- en un 
nou equipament obert a tots els veïns i veïnes 
des d’on es prestaran diferents serveis i recursos 
municipals. 
 
El passat 12 de febrer es va signar el contrac-
te per a l’adquisició de l’edifi ci; després que la 
Junta de Govern Local aprovés durant el passat 
mes de desembre l’adquisició directa de la fi nca 
a on està ubicada l’antiga fàbrica de “La Tortuga”, 
que durant el segle passat va esdevenir un centre 
neuràlgic i econòmic del municipi, però que des de 
la dècada dels anys 80 ha anat quedant progressi-
vament abandonada i deteriorada. 

En aquest sentit, l’Ajuntament aposta decidida-
ment per adquirir-ne la propietat per tal de poder 
arranjar-la i convertir-la de nou en una cons-
trucció de referència per a tota la població i el 
conjunt de la comarca.

La Tortuga (1951-1980)

La història de Manufactures Canyamars La Tortu-
ga va començar als voltants de l’any 1951, quan la 
família formada per Antoni Sanfeliu i Catalina Vila, 
estiuejants de Canyamars, van iniciar els primers 
passos del que seria una important indústria tèxtil. 
La indústria va anar creixent tant en nombre de 
treballadors i treballadores com en producció, co-
mençant la confecció de samarretes i calçotets per 
a adults. L’any 1955 ja hi treballaven entre 30 i 40 
persones, gairebé tot dones.

A mitjans dels anys 60 l’edifi ci es va ampliar i s’hi 
va portar a terme tot el procés de producció com-
plet. El nombre de treballadors va créixer, la pro-
ducció es va diversifi car, i la fàbrica es va expandir 
a Mataró primer i a Vilalba Sasserra i Burgos, pos-
teriorment. Després de superar canvis en la pro-
pietat i algunes crisis, l’any 1980 la fàbrica es va 
veure obligada a tancar.

Amb Manufactures Canyamars es va començar a 
caminar cap a la industrialització del poble; o sigui, 
es va passar de treballar al sector primari per fer-
ho al secundari. Va representar, també, el pas cap 
al benestar del poble i les seves famílies i cap a la 
dinamització econòmica del municipi. 
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Alt contingut d’impropis en la fracció de cartró

Les empreses que tracten les diferents fraccions 
fan periòdicament una valorització del percentat-
ge d’impropis que hi ha a la fracció; i en funció 
d’aquest tant per cent es penalitza el preu del car-
tró. Així, en funció del percentatge d’impropis, en 
lloc de rebre diners podem passar a haver de pa-
gar-ne, el que repercuteix novament en el cost del 
servei i en la butxaca del contribuent.

 
Runes d’obra

L’Ajuntament no presta cap servei de recollida de 
runes d’obra. Aquest s’ha de contractar mitjançant 
empreses especialitzades que recullen la saca o el 
contenidor i el porten a l’abocador de runes per al 
seu tractament. 

Mobles i trastos vells

Repetidament s’observa la presència de mobles i 
trastos vells al costat de les àrees de contenidors i 
en d’altres indrets. Els veïns tenen a la seva dispo-
sició un servei de recollida a domicili de trastos 
vells. Per a fer la recollida només cal trucar prèvia-
ment al número de telèfon 93 799 62 80.

Aquestes actuacions comporten una sèrie de 
despeses extres que repercuteixen en el cost 
del servei i que han d’assumir tots els veïns i 
veïnes. 

L’AJUNTAMENT APEL·LA A L’AUTORESPONSABILITAT EN LA GESTIÓ 
DELS RESIDUS 

Al llarg dels darrers mesos l’Ajuntament ha detec-
tat al municipi diferents comportaments incívics 
vinculats amb la gestió dels residus que per-
judiquen greument la gestió del servei de recolli-
da de brossa i malmeten la imatge de la vila. Per 
tot plegat, el consistori demana la col·laboració 
ciutadana per tal d’erradicar aquest tipus de pràc-
tiques pernicioses; i recorda que si algun veí o veï-
na alerta alguna actitud incívica pot posar-se en 
contacte amb les ofi cines municipals per facilitar 
informació sobre el responsable o responsables 
d’aquests actes. 

Actes vandàlics al carrer Sot de l’Arca 
(entrada de Can Figueres)

S’han llançat els contenidors de vidre i d’orgànica 
a la riera, i també s’han generat desperfectes en 
el camió amb ploma de l’Ajuntament que hi havia 
estacionat en aquesta zona. 

Restes de jardí al carrer Mataró (Can Massuet 
del Far)

Aquesta és una àrea on repetidament s’hi abo-
quen moltes bosses de brossa verda. En aquest 
sentit, l’Ajuntament recorda que els veïns i veïnes 
tenen a la seva disposició un servei de recollida 
a domicili de bosses de brossa verda. Per a fer 
la recollida s’han d’utilitzar les bosses proporcio-
nades pel consistori i que es poden adquirir als co-
merços del municipi, i trucar al número de telèfon 
93 799 62 80.
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Arriben a l’Ajuntament nombroses mostres de 
suport veïnal 

Al llarg dels darrers mesos, des de l’inici de la 
pandèmia, han estat diversos els veïns i veïnes, 
comerços i associacions del municipi i del conjunt 
del territori que han fet donacions de material sa-
nitari a l’Ajuntament de Dosrius. A tots ells, moltes 
gràcies!

L’Ajuntament aprova noves mesures, recursos 
i ajuts

L’Ajuntament de Dosrius -a través de les regidories 
de Serveis Socials, Hisenda i Promoció Econòmica- 
ha aprovat i desplegat des del passat mes de març 
de 2020 diferents mesures, recursos i ajuts amb 
l’objectiu d’alleugerir les conseqüències econòmi-
ques o socials provocades pel coronavirus: 

Aprovació d’un nou calendari fi scal que fl e-
xibilitza el pagament de diferents tributs com 
l’IBI o l’IVTM o les taxes del cementiri muni-
cipal i de gestió de residus comercials i do-
mèstics.

Ajuts extraordinaris per al pagament de llo-
guers, aliments i subministraments.

Distribució de targetes moneder entre els 
alumnes benefi ciaris d’una beca menjador.

Impuls d’una campanya de prevenció da-
vant possibles situacions de maltractament 
a gent gran, infants i adolescents durant el 
confi nament.

Activació d’un servei per a portar medica-
ments a les persones majors de 65 anys i als 
malalts crònics.

Desplegament d’un servei de suport a les 
persones vulnerables que no poden sortir 
de casa. 

Difusió de càpsules de vídeo a través dels 
diferents canals de comunicació de l’Ajunta-
ment amb l’objectiu de dinamitzar l’activitat 
comercial entre els comerços i establiments 
locals. 

Difusió d’una llista amb el contacte de tots els 
comerços i establiments amb permís d’ober-
tura durant el període de confi nament.

AJUNTAMENT, COMERÇOS, ENTITATS I VEÏNS I VEÏNES FAN FRONT 
COMÚ PER A FRENAR LA COVID-19
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Els veïns i veïnes impulsen una xarxa de 
solidaritat 

A través d’una iniciativa ciutadana, el consistori va 
impulsar una campanya que ha permès organitzar 
una xarxa de solidaritat que, davant l’emergèn-
cia sanitària provocada per la Covid-19, ajuda els 
col·lectius més vulnerables en cas de necessitat.  
La funció principals dels col·laboradors és donar su-
port en tots aquells casos que des de la Regidoria 
de Serveis Socials es creu necessari.

La Policia Local felicita els aniversaris dels 
infants

La Policia Local es va encarregar del fet que cap 
infant del municipi que complís anys es quedés 
sense alguna petita sorpresa en el dia del seu 
aniversari. Així, durant el confi nament, cada cop 
que un infant feia anys, agents de la Policia Local 
s’apropaven al llarg del dia al seu domicili i el fe-
licitaven seguint tots els protocols de prevenció i 
seguretat.

Creu Roja reparteix mascaretes 

Els voluntaris de la Creu Roja van repartir mas-
caretes de protecció de la Covid-19 entre els 
usuaris del transport públic en una acció con-
junta amb el Consell Comarcal del Maresme i els 
ajuntaments de Dosrius i Argentona. Cal recordar 
que l’ús de la mascareta és obligatori en tots els 
transports públics.

Les donacions de sang no s’aturen

La Covid-19 no ha aturat les donacions de sang 
al municipi. Durant la pandèmia la donació de sang 
és una de les activitats imprescindibles que la po-
blació pot fer per afavorir el funcionament del sis-
tema sanitari i l’atenció als pacients dels hospitals.
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Un Sant Jordi especial i alternatiu 

El coronavirus també va afectar la commemora-
ció de Sant Jordi, que el 2020 va viure una edició 
confi nada. Amb tot, durant la diada van afl orar di-
ferents iniciatives i activitats domèstiques que van 
permetre commemorar una de les tradicions més 
nostrades. 

La piscina municipal s’adapta al nou context

Un dels equipaments municipals que va haver 
d’adaptar la seva activitat durant la pandèmia va 
ser la piscina municipal ubicada al Centre Es-
portiu de Dosrius, que durant la temporada d’estiu 
va adoptar diferents mesures i restriccions per a 
garantir el benestar i la salut d’usuaris i treballa-
dors; entre elles, la reducció de l’aforament o la 
inhabilitació de la guingueta, la zona de taules o 
els vestidors.

Els grans esdeveniments lúdics i culturals que-
den ajornats

L’evolució de la pandèmia al conjunt del territori va 
impossibilitar la celebració de les festes majors de 
Canyamars, Dosrius i Can Massuet del Far; la 
Fira del Bosc-Canyamars Medieval; o la Festa 
de la Gent Gran.  Amb tot, l’Ajuntament ja treballa 
amb l’objectiu de poder recuperar aquestes festivi-
tats i les diferents activitats lúdiques i culturals que 
en formen part un cop la situació epidemiològica 
així ho aconselli. 

Entrega de mascaretes

El 18 de desembre l’Ajuntament va entregar als 
alumnes de l’Escola Castell de Dosrius mascare-
tes de protecció per a prevenir el contagi i la pro-
pagació de la Covid-19. En concret es va fer entre-
ga d’una mascareta per alumne, reutilitzables i d’un 
màxim de 25 rentades.



Augment del 50% en l’Impost sobre 
Béns Immobles (IBI) per als grans 
tenedors d’habitatges desocupats.

Es manté l’exempció fi scal per a 
vehicles de més de 30 anys. Els 
propietaris, però, hauran d’acreditar 
sempre el pagament com a mínim d’un 
vehicle, i adequar aquests vehicles que 
tenen exempcions fi scals per tal de 
reduir-ne la contaminació.
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El passat 29 d’octubre l’Ajuntament de Dosrius va 
aprovar en sessió plenària les ordenances fi scals 
per a 2021. Tenint en compte la situació econòmica 
derivada de la crisi sanitària, el nou text congela la 
major part de les taxes i impostos municipals, man-
té les bonifi cacions actualment en vigor i introdueix 
alguna nova exempció.

El 14 de febrer es van celebrar les eleccions al 
Parlament de Catalunya 2021. A Dosrius, Canya-
mars i Can Massuet del Far els comicis es van po-
der desenvolupar amb normalitat, amb la totalitat 
de les meses constituïdes, i amb totes les mesures 
de seguretat i protocols sanitaris establerts per a 
garantir el benestar dels votants i dels membres 
de les meses i evitar el contagi i la propagació de 
la Covid-19.

La participació en aquestes eleccions es va si-
tuar en el 50,71%, el que representa un descens 
del 33,95% respecte als comicis catalans cele-
brats l’any 2017 (84,66%). L’abstenció va ser del 
49,29%; i es van registrar un total de 29 vots nuls i 
26 vots en blanc.

Els resultats de la convocatòria electoral van ser els 
següents: 

• ERC: 558 vots (26,37%)
• JxCat: 464 vots (21,93%)
• PSC: 399 vots (18,86%)
• VOX: 206 vots (9,74%)
• CUP-G: 133 vots (6,29%)
• ECP-PEC: 111 vots (5,25%)
• Cs: 104 vots (4,91%)
• PP: 64 vots (3,02%)
• PDeCAT: 33 vots (1,56%)
• RECORTES CERO-GV-M: 6 vots (0,28%)
• MPIC: 4 vots (0,19%)
• FNC: 3 vots (0,14%)
• IZQP: 2 vots (0,09%)
• PNC: 2 vots (0,09%)
• PCTC: 1 vot (0,05%)

L’AJUNTAMENT CONGELA ELS 
IMPOSTOS I TAXES DE 2021

14-F: RESULTATS DE LES 
ELECCIONS AL PARLAMENT DE 
CATALUNYA 2021

Congelació dels impostos i taxes 
municipals.

Exempció de la llicència d’obres per a 
rehabilitacions de façanes.

Modifi cació de l’ordenança per 
ocupació de la via pública, adequant 
preus i passant a ser per hores.

Eixos principals de les 
ordenances fi scals de 2021 
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El consistori va obrir el 2020 una nova línia d’ajuts 
extraordinaris per a fer front als efectes socials 
i econòmics provocats per la pandèmia de la Co-
vid-19 entre els veïns i veïnes del municipi. La sub-
venció anava destinada a les famílies amb infants 
i joves a càrrec seu amb l’objectiu de sufragar el 
pagament d’activitats esportives, educatives i 
d’atenció psicològica. 

Quines línies d’ajut s’oferien?

• Finançament d’activitats esportives i  físiques: 
fi ns a 1.500 euros.

• Finançament del reforç educatiu: fi ns a 1.500 
euros.

• Finançament del suport psicològic o psicope-
dagògic: fi ns a 1.500 euros.

El passat  26 de setembre les instal·lacions i el 
bar de la zona esportiva de Can Massuet del Far 
van reprendre de nou la seva activitat un cop l’Ajun-
tament de Dosrius ha aprovat la concessió del con-
tracte d’explotació de l’equipament en favor de la 
senyora Raquel Castillo Campillo. El contracte tin-
drà una vigència de quatre anys, més una possible 
pròrroga; i inclou la gestió, entre d’altres, de les pis-
tes de pàdel i tenis; el manteniment de les instal·la-
cions de serveis d’electricitat, aigua, ACS, extintors, 
sanejament i equipament de la cuina; l’explotació 
del bar; i la neteja i manteniment dels vestidors, ac-
cessos i, en general, tot l’àmbit de la concessió.

Un total de 26 veïns i veïnes van prendre part du-
rant el passat mes de juny del nou programa de cur-
sos gratuïts impulsat pel Servei Local d’Ocupació 
(SLO) de l’Ajuntament de Dosrius. Les formacions 
s’adreçaven especialment a persones en atur, afec-
tats per ERTO’s o en recerca de feina, entre d’altres; 
i es van oferir en línia a través de videoconferència. 
Així, l’oferta formativa del SLO incloïa cursos de 
manipulació d’aliments en context de la Co-
vid-19, punts crítics en establiments alimenta-
ris, vetllador, i anglès per activitats comercials.

NOVA LÍNIA DE SUBVENCIONS 
PER A PAL·LIAR ELS EFECTES 
DE LA COVID-19

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ EN 
EL PROGRAMA DE CURSOS 
GRATUÏTS PER A PERSONES 
EN ATUR 

LES INSTAL·LACIONS I EL BAR 
DE LA ZONA ESPORTIVA DE 
CAN MASSUET DEL FAR JA 
ESTAN EN FUNCIONAMENT

La proposta de la Fundació Pere Tarrés és la que 
ha obtingut una major puntuació en el procés de 
licitació per gestionar l’Escola Bressol Municipal 
(EBM) La Caseta del Bosc de Can Martorell. 

Així, aquesta empresa amb una llarga trajectòria i 
experiència en el sector ha començat a gestionar 
des del passat 2 de novembre aquest servei mu-
nicipal durant els pròxims anys. Fins ara, el servei 
estava prestat per l’empresa Cavall de Cartró, a qui 
l’Ajuntament destaca la seva tasca i professionalitat.

LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS 
PASSA A GESTIONAR L’EBM 
LA CASETA DEL BOSC DE CAN 
MARTORELL
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El 3 d‘agost es va incorporar a la plantilla de la 
Policia Local de Dosrius una nova agent un cop 
superat el Curs Bàsic per a Policies impulsat per 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. La 
nova incorporació ja havia treballat prèviament 
en una altra Policia Local com a agent interina, i 
aquesta plaça s’ha fet efectiva després de superar 
el procés selectiu que va fi nalitzar el passat mes 
de novembre de l’any 2019.

La companyia de subministrament elèctric Endesa 
ha dut a terme la substitució de les antigues lí-
nies de distribució de baixa tensió a tot el nucli de 
Can Massuet del Far. Les tasques han consistit en 
substituir el cablejat de “guitarra” que dona corrent 
als habitatges, per cable trenat protegit. La renova-
ció dels transformadors i del cablejat comportarà 
una millor qualitat i sobretot una major seguretat 
i continuïtat del servei en els casos de caigudes 
d’arbres sobre les línies, ja que la reparació és molt 
més senzilla i sense perill pels veïns i veïnes. A 
més, aquesta actuació també permet minimitzar el 
risc d’incendis en urbanitzacions. 

La Regidoria de Medi Ambient ha començat a exe-
cutar les primeres mesures incloses en el nou Pla 
municipal de Prevenció d’Incendis (PPI) 2020-
2025 aprovat de forma defi nitiva el passat mes 
d’octubre.

Entre les primeres accions que ha començat a 
executar el consistori en el marc del nou PPI hi ha 
el manteniment de les franges perimetrals con-
tra incendis a les urbanitzacions. En total s’ha 
actuat sobre una superfície de 16,45 hectàrees, 
desbrossant el sotabosc, garantint una distància 
de 6 metres entre arbres (sense contacte entre 
copes), i evitant una continuïtat entre el sotabosc i 
les copes dels arbres. 

Mentrestant, l’Ajuntament també ha realitzat la 
reparació de 10 pistes forestals, una infraes-
tructura prioritària en cas de necessitat de pas per 
als cossos d’emergències i extinció d’incendis. En 
concret, s’han realitzat tasques d’anivellament i 
fi xació del ferm, eliminant xaragalls i altres desper-
fectes causats per l’erosió. En total s’han reparat 
20,40 quilòmetres de pistes repartides al llarg de 
tota l’àrea forestal del municipi. 

Mentrestant, l’Ajuntament ha obert una convoca-
tòria per incorporar personal al cos de la Policia 
Local. Es tracta d’una plaça de caporal interí amb 
una durada de sis mesos que pot ser prorrogada 
fi ns a sis mesos més com a màxim. Finalment, des 
del consistori es vol donar les gràcies al caporal 
habilitat Jesús -que es va acomiadar recentment- 
per la seva professionalitat i dedicació.

LA POLICIA LOCAL AMPLIA LA SEVA PLANTILLA

RENOVACIÓ DE LES LÍNIES
DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
A CAN MASSUET DEL FAR 

L’AJUNTAMENT COMENÇA A 
DESPLEGAR LES PRIMERES 
MESURES DEL NOU PLA 
MUNICIPAL DE PREVENCIÓ 
D’INCENDIS
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L’Ajuntament ha adquirit al llarg dels darrers temps 
diversos desfi bril·ladors externs automàtics 
(DEA) amb l’objectiu que qualsevol vilatà en pu-
gui fer ús ràpidament en cas d’emergència davant 
d’una aturada cardíaca. Aquests equips -un total de 
vuit- estan habilitats en les següents ubicacions:

• Dosrius (quatre DEA): a la pista exterior del 
Poliesportiu de Dosrius, la piscina municipal, a 
l’exterior de l’Ajuntament, i EBM La Caseta del 
Bosc de Can Martorell.

• Can Massuet del Far (un DEA): a l’exterior del 
Centre Esportiu de Can Massuet del Far.

• Canyamars (dos DEA): a l’exterior del Polies-
portiu de Canyamars i al carrer Major número 6.

• Ubicació itinerant: DEA habilitat al cotxe de la 
Policia Local.

A part de l’habilitació d’aquests DEA arreu del mu-
nicipi, l’Ajuntament també està duent a terme dife-
rents cursos de formació base de Suport Vital 
Bàsic i ús del DEA adreçats a membres de la Poli-
cia Local, la Brigada d’Obres i Serveis, personal do-
cent dels centres educatius, treballadors municipals 
del consistori, i representants d’entitats esportives. 

L’Ajuntament ha penjat la bandera espanyola al 
balcó del consistori, acompanyada de la senyera, 
en compliment de la sentència judicial dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barce-
lona. L’inici de la sentència es remunta a l’any 2018, 
quan la Delegació del Govern a Barcelona va inter-
posar un recurs al Jutjat Contenciós Administratiu 
contra l’Ajuntament de Dosrius per no hissar la ban-
dera espanyola a la façana del consistori, tal com 
estableix la Llei 39/1981, de 28 d’octubre. L’any 
2019 el consistori va presentar un recurs d’apel·la-
ció, que va ser desestimat i que va derivar, fi nal-
ment, en una sentència judicial en ferm que ordena 
la col·locació de la bandera espanyola. Així, aquest 
2021 el consistori ha donat compliment a la mateixa 
amb la hissada de la bandera. 

Aquest principi d’any la Diputació de Barcelona ha 
donat el tret de sortida a les obres de millora de 
la carretera BV-5101, que discorre íntegrament pel 
terme municipal de Dosrius i que enllaça el municipi 
amb el nucli de Canyamars en un recorregut aproxi-
mat de cinc quilòmetres. 

L’objectiu d’aquesta actuació és construir cunetes 
revestides de formigó preparades per a la circu-
lació ocasional dels vehicles en cas de necessitat. 
Aquestes infraestructures dotaran els punts més 
confl ictius de la carretera d’una amplada sufi cient 
per a la circulació i el creuament dels camions 
amb condicions de seguretat. Així, l’obra consis-
teix en la construcció de diversos trams de cune-
ta en un dels costats de la carretera, revestida de 
formigó d’1,20 m d’amplada. A més, també està 
previst enterrar els conductes que permetran 
soterrar la fi bra òptica que actualment arriba a 
Canyamars mitjançant pals de fusta.
 

DOSRIUS REFORÇA EL SEU PAPER DE VILA CARDIOPROTEGIDA

L’AJUNTAMENT DONA 
COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA 
JUDICIAL QUE OBLIGA 
A HISSAR LA BANDERA 
ESPANYOLA A LA FAÇANA DEL 
CONSISTORI

LA DIPUTACIÓ INICIA LES 
OBRES DE MILLORA DE LA 
CARRETERA BV-5101 
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Els veïns i veïnes de Dosrius, Canyamars i Can Mas-
suet del Far se’n van anar a dormir el 5 de gener amb 
un somriure d’orella a orella després de gaudir d’una 
Nit de Reis especial i diferent al municipi a causa de 
la pandèmia de Covid-19. I és que per a garantir la 
salut i el benestar de tota la població i de la comitiva 
reial i complir amb les mesures i restriccions de se-
guretat vigents, la tradicional cavalcada de Reis va 
quedar substituïda per una recepció reial als tres 
nuclis durant la qual els infants i famílies van poder 
entregar a Melcior, Gaspar i Baltasar les seves cartes 
al llarg de la tarda. 

Un total de 9 concursants van prendre part de la quarta edició del Concurs Fotogràfi c de Dosrius, Canyamars 
i el Far impulsat per l’Ajuntament. El passat mes de desembre es va donar a conèixer el veredicte del certamen, 
on s’hi van presentar un total de 26 fotografi es. El jurat va escollir com a guanyadora la fotografi a “L’estany daurat 
de Can Gel” de Pere Comeche Padilla; mentre que 
els segons premis van ser per a:

• Eva Lara Jiménez
• Jordi Zaragoza Jubany
• Àngels Jubany Claus
• Carme Jo Munné
• Joan Codinach Garrido
• Josep Ramis Nieto
• David Rovira Pujol 
• David Pucañol Villascusa

Les 13 fotografi es premiades apareixen en el calen-
dari de l’any 2021 editat per l’Ajuntament. 

ELS INFANTS I FAMÍLIES ENTREGUEN LES CARTES A SES 
MAJESTATS

PERE COMECHE PADILLA GUANYA EL IV CONCURS FOTOGRÀFIC
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L’Ajuntament va proposar a l’es-
tiu un nou projecte en el marc 
del programa ‘Activa’t Dosrius!’ 
amb la voluntat de fomentar la 
pràctica esportiva, promoure el 
comerç de proximitat, i donar a 
conèixer més a fons la riquesa 
històrica i natural del municipi. 
Es tractava de l’organització 
de sis rutes patrimonials pel 
bosc i pels nuclis de Canya-
mars, Can Massuet del Far 
i Dosrius. La participació en 
el projecte era gratuïta i ober-
ta a tots els veïns i veïnes. En 
aquest sentit, cada persona po-
dia fer les rutes que desitgés, i 
aquells qui van fer un mínim de 
tres rutes diferents van guanyar 
un obsequi fi ns a exhaurir exis-
tències.

El consistori va signar el mes d’agost un conveni 
amb la Creu Roja d’Argentona-Dosrius-Òrrius 
que concedia a l’entitat una subvenció per fi nançar 
les múltiples activitats i projectes socials i humanita-
ris que realitza al territori. 

Mentrestant, durant el mes de maig Dosrius va 
acollir de la mà de Creu Roja una campanya de 
recollida d’aliments per respondre, de manera ex-
cepcional, a l’emergència social derivada de la crisi 
sanitària i social actual generada per la pandèmia 
de la Covid-19. Per tal de recollir productes bàsics 
per a les persones i famílies del municipi que neces-
sitaven ajuda alimentària es van habilitar punts de 
recollida en diferents establiments.

Dosrius va celebrar l’11 de setembre una Diada Na-
cional de Catalunya adaptada a les restriccions de 
la Covid-19. La jornada va tenir lloc a la plaça de 
l’Ajuntament i va consistir en la tradicional ofrena 
fl oral i en els parlaments públics. 

LA REGIDORIA D’ESPORTS IMPULSA UNA DESCOBERTA DEL 
PATRIMONI NATURAL LOCAL

L’AJUNTAMENT AUGMENTA 
EN UN 60% LA SUBVENCIÓ 
DESTINADA A CREU ROJA

DOSRIUS COMMEMORA
LA DIADA NACIONAL
DE CATALUNYA 



D
O

SR
IU

S 
E

S 
M

O
U

El veredicte del certamen es va donar a conèixer 
durant l’acte que l’Ajuntament va organitzar a mit-
jans del mes de juliol al carrer Pla de la Calma de 
Can Massuet del Far i que també va comptar amb 
un sopar popular a la fresca i amb una cantada 
d’havaneres a càrrec del Grup Xarxa. Un any més 
el certamen estava dividit en dues modalitats –pro-
sa i poesia- i en un total de cinc categories segons 
grup d’edat. A més, per cinquè any consecutiu els 
premiats del certamen local van ser seleccionats per 
participar en la XXXVII Mostra Literària del Maresme.

EL XI CONCURS LITERARI ESTEVE ALBERT JA TÉ GUANYADORS

Els guanyadors/es van ser:

• Daniela Sánchez López. Accèssit en el 
grup B de 9 a 11 anys, modalitat poesia, amb 
l’obra ‘Primavera’.

• Víctor García Monguilod. Primer premi en 
el grup C de 12 a 14 anys, modalitat poesia, 
amb l’obra ‘La llibertat’.

• Iván Ortiz Calderón. Segon premi en el grup 
Cde 12 a 14 anys, modalitat poesia, amb 
l’obra ‘Units contra la pandèmia’.

• Aura García Jiménez. Segon premi en el 
grup C de 12 a 14 anys, modalitat prosa, 
amb l’obra ‘El 22 de desembre’.

Tots els infants i joves del municipi van poder tor-
nar a gaudir durant el passat estiu d’una amplia 
i variada oferta d’oci i d’educació en el lleure als 
casals d’estiu de Dosrius. Tots ells van tenir 
una alta participació i van garantir les mesures de 
protecció establertes per tal d’evitar el contagi i la 
propagació de la Covid-19 gràcies a un protocol 
de seguretat ben treballat i a canvis organitzatius 
respecte a edicions d’anys anteriors.  

En total es van organitzar fi ns a quatre casals: Ca-
sal d’Estiu de l’Escola Castell de Dosrius, Casal 
d’Estiu d’Iniciatives per 2Rius, Campus d’Estiu del 
Club Muaythai Dosrius, i Casal i Colònies d’Estiu 
del Grup d’Esplai l’Esclat. 

ELS CASALS D’ESTIU NO S’ATUREN DURANT LA PANDÈMIA

• Maria Carmen Pellicer Bastida. Primer pre-
mi en el grup E de 19 en endavant, modalitat 
prosa, amb l’obra ‘Remeis, cançons, contes i 
històries de bruixes i encanteris’.

• Antonio Molina Martín. Segon premi en el 
grup E de 19 en endavant, modalitat prosa, 
amb l’obra ‘El dofí daurat’.
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Durant els mesos de juny i juliol de 2020 l’Ajunta-
ment de Dosrius i les entitats locals van oferir a tots 
els veïns i veïnes un ampli programa d’activitats 
lúdiques, culturals, esportives i festives en el 
marc del programa ‘Activa’t Dosrius’. Entre les ini-
ciatives, que van resultar un èxit total de participació 
i que van seguir totes les mesures i protocols de se-
guretat establerts per la Generalitat de Catalunya, 
hi havia sessions de cinema a la fresca, concerts, 
conta-contes, un torneig de bàdminton, una trobada 
canina solidària, gimcanes, zumba, hip-hop, pati-
natge, vòlei o muaythai.

DOSRIUS, CANYAMARS I CAN MASSUET DEL FAR GAUDEIXEN D’UN 
ESTIU ACTIU!

L’Ajuntament va tornar a col·laborar un any més en 
l’organització del ‘Festival Poesia i+’, el festival 
d’irradiació poètica més important de fora de la ciu-
tat de Barcelona i que el 2020 va tenir lloc del 2 al 
12 de juliol en diferents punts del Maresme i amb un 
nou i innovador format adaptat a la pandèmia de la 
Covid-19. Pel que fa a Dosrius, el municipi va pren-
dre part del certamen amb un concert en streaming 
a càrrec de Nois Tutú (Gerard Altaió i David Caño) 
el 12 de juliol.

DOSRIUS REPETEIX PRESÈNCIA 
AL XV ‘FESTIVAL POESIA I+’



El 10 d’octubre Dosrius va acollir un nou acte em-
marcat dins de l’edició de 2020 de les Jornades 
Europees de Patrimoni (JEP): la descoberta del 
singular bosc-temple de l’artista Ernest Borràs, 
a través d’una visita guiada a càrrec de Gemma 
Conesa de l’Escola de Natura del Corredor (ENC). 
L’activitat proposava una descoberta de l’obra de 
l’artista barceloní, qui durant les darreres dècades 
ha instal·lat diverses escultures a l’espai forestal 
immediat a la que fou casa seva. 

En aquest sentit, l’Ajuntament de Dosrius també 
ha signat un conveni de col·laboració amb el pro-
pietari de Can Salvi per obrir al públic general i 
sota cita prèvia el Bosc de les escultures d’Ernest 
Borràs. Per concertar visitar cal trucar al telèfon 93 
795 54 05 o enviar un correu electrònic a l’adreça 
enc@pangea.org.

EL SINGULAR BOSC D’ERNEST BORRÀS, PROTAGONISTA DE LES 
JEP 2020

Al llarg dels darrers mesos la Regidoria de Gent 
Gran i Serveis Socials de l’Ajuntament ha endegat 
un ampli catàleg de propostes adaptades a les 
mesures i restriccions de la Covid-19, amb l’objec-
tiu de donar continuïtat durant la pandèmia a l’ofer-
ta formativa i lúdica que s’ofereix des dels Casals 
i  Localets.

ELS CASALS I LOCALETS NO 
ATUREN LA SEVA ACTIVITAT 
DURANT LA PANDÈMIA

La majoria de les activitats s’han dut a terme per 
via telemàtica per a garantir la salut i el benestar 
dels usuaris. Amb tot, també s’han pogut realitzar 
algunes accions de forma presencial. Entre les ini-
ciatives que s’han desplegat, i que han tingut una 
molt bona acollida entre tots els participants, 
destaquen:

• Sessions de gimnàs per adults i gent gran a 
Dosrius, Canyamars i Can Massuet del Far

• Cursos de relaxació i gimnàs
• Tallers de manualitats
• Activitats de dibuix i pintura
• Balls en línia
• Tallers de costura
• Cursos d’anglès
• Exercicis d’estimulació cognitiva per a reforçar 

la memòria
• Visites virtuals al Museu Dalí i a la Sagrada Família
• Celebració d’un Sant Jordi virtual
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Continuem caminant al
vostre costat

Anys de bona gestió 
econòmica i noves 
oportunitats 

Treballem pel poble i el país

Acabem l’any 2020 i segur que no ens equivo-
quem si diem “encara sort que s’acaba” i que 
esperem que el 2021 sigui molt i molt diferent.
Ens hem enfrontat a una epidèmia desconegu-
da i que ningú hagués imaginat fa només uns 
mesos. Tots ho hem patit en el nostre dia a dia 
i per això us volem agrair la vostra solidaritat, 
la vostra responsabilitat i la vostra implicació. 
Perquè amb aquest comportament heu contri-
buït a mantenir un grau de propagació de l’epi-
dèmia molt baix i aquesta és la millor manera 
de ser solidaris. Moltes gràcies per ser com 
sou.

En aquest escrit el grup municipal dels socialis-
tes us vol explicar que sí, que estem treballant 
perquè el 2021 sigui molt diferent. El 2021 el 
plantegem com un any de canvis, d’inversions, 
de remodelacions en el nostre municipi. Un any 
per estar més a prop de tots els veïns.

Els canvis en les lleis pressupostàries a causa 
de l’epidèmia ens permetran utilitzar una part 
important de recursos propis de l’Ajuntament 

per tirar endavant projectes previstos en el 
programa electoral, de manera més ràpida. 
I d’altres actuacions per arribar a les petites 
coses, als detalls que milloren el nostre dia a 
dia. Un fanal en un carrer, una barana, un radar 
de control de velocitat, una millor comunicació 
amb els veïns... És a dir, poder fer aquelles co-
ses que ens facin sentir orgullosos del nostre 
municipi.

Totes aquestes accions estan també encami-
nades a reactivar l’economia en tot el que ens 
sigui possible i a incrementar els llocs de treball 
que han estat malmesos durant el 2020.

Ànims! Tornaran les reunions, les festes, les 
abraçades i els petons. Mentrestant us animem 
a continuar amb la solidaritat i la responsabilitat 
que heu mostrat fi ns ara. Nosaltres continua-
rem caminant al vostre costat!

Us desitgem un millor 2021.

El Ple municipal va aprovar per majoria abso-
luta (tot i l’abstenció del PSC) la “Moció per la 
sufi ciència fi nancera dels ens locals” a propos-
ta d’ERC, per tal d’evitar que l’Ajuntament de 
Dosrius transferís els estalvis a l’Estat espanyol. 
També reclamàvem la fl exibilització de la regla 
de la despesa, la modifi cació de la llei d’esta-
bilitat pressupostària i que les administracions 
locals puguem utilitzar el superàvit de l’any 2019 
i els romanents acumulats per a destinar-los a 
mesures per a la reactivació socioeconòmica. 
Més necessari que mai, davant la crisi socioe-
conòmica en què ens trobem immersos.

En defi nitiva, reclamàvem que l’Ajuntament 
pugui utilitzar els recursos propis, que són dels 
veïns i veïnes del nostre municipi. Afortunada-
ment, el que pretenia el govern del PSOE i UP 
no va prosperar i la reivindicació del món local 
ha aconseguit la supressió de les regles fi scals. 
Els ajuntaments que gaudim d’una bona situa-

ció econòmica i fi nancera, com és el de Dosrius, 
amb 4,2 milions d’euros estalviats (fi ns a 2019), 
ja podem fer inversions d’acord amb els interes-
sos municipals. 

Ara l’adquisició de l’antiga Manufactures de 
Canyamars (fàbrica de La Tortuga) per part de 
l’Ajuntament n’és un exemple i no seria possi-
ble sense aquesta capacitat d’inversió i als anys 
de bona gestió. Evidentment, també, gràcies 
a la predisposició per part de la propietat, qui 
ha estat negociant la venda amb els governs 
municipals des del 2015. Una oportunitat per a 
Canyamars perquè pot esdevenir un motor de 
reactivació social, cultural i econòmica i també 
per al municipi en general que té una mancança 
important d’equipaments.

L’èxit del projecte, però, no serà possible sense 
la participació de la ciutadania i del conjunt de 
grups polítics a l’hora de defi nir els seus usos.

Benvolguts dosriuencs i dosriuenques, ens 
adrecem de nou a vosaltres des del grup de 
Junts per Catalunya Dosrius.

El 2020 ha estat un any diferent, un any on 
hem hagut de diversifi car esforços. A la gestió 
del dia a dia de l’Ajuntament s’hi ha sumat la 
feina per combatre la pandèmia de Covid-19 i 
els seus efectes col·laterals. 

Els regidors de Junts per Catalunya estem 
totalment entregats a la tasca política que 
comporta tirar endavant tant la gestió com les 
polítiques necessàries per al bon funcionament 

de l’Ajuntament i conseqüentment del municipi. 
Sense oblidar el nostre compromís amb el nos-
tre país, amb Catalunya.

Volem aprofi tar aquestes línies per dir-vos que 
continuarem treballant com fi ns ara per millorar 
el benestar de la gent i dels nostres veïns i veï-
nes, tot desitjant-vos que l’ANY NOU sigui molt 
millor per a tothom.

psc@dosrius.cat

esquerra@dosrius.cat

provira@dosrius.cat

www.dosrius.socialistes.cat

www.esquerra.cat/dosrius

lfarrerons@dosrius.cat

www.facebook.com/pages/
category/Political-Organization/
PSC-Dosrius-158551941522017/

www.facebook.com/ERCDosrius/

www.facebook.com/parlem
clarsocdos

@ERC_Dosrius

@erc_dosrius

G
R

U
P

S 
M

U
N

IC
IP

A
LS

22



Què ens ha aportat el PSC i 
Junts per Catalunya?

Dosrius retrocedeix en 
transparència i bon govern

1. Apujar-se el sou un 11%.

2. Pujada de l’IBI i increment de la brossa en 
un 12%.

3. Període de robatoris i ocupes, defenestren el 
sergent, deixant la policia al límit.

4. Manteniment de l’asfalt, cada cop hi ha més 
forats.

5. Carrers tallats des del mes de febrer: c/Ma-
taró i c/Premià.

6. Brossa sense control, els carrers plens de 
sacs de restes de jardí.

7. Veïns greument afectats per l’activitat de la 
Pedrera. L’Ajuntament diu que ells no hi poden 
fer res. Seguirem a sobre del tema ajudant com 
hem fet als veïns.

8. Compra de la fàbrica La Tortuga de manera 
irrefl exiva. Costarà el triple la rehabilitació que 
la compra.

9. Covid-19: cap ajuda pels nostres negocis ni 
autònoms.

10. Funcionen per inèrcia d’antics projectes, no 
se’n coneixen de nous.

Esperem que el nou pressupost del 2021 tingui 
diners com té ara aquest Ajuntament. Facin la 
deguda planifi cació.

Aprofi tem l’avinentesa des de SOM DEL PO-
BLE per a felicitar-vos l’Any Nou.

Aquest és el primer escrit que podem publicar 
en 10 mesos, ja que aquesta revista no s’havia 
publicat des del mes de febrer d’aquest any. 
Casualment ens han demanat l’escrit per pu-
blicar El Full després de fer una denúncia al 
Síndic de Greuges de Catalunya.

És evident que el 2020 ha estat un any compli-
cat, ja que aquesta pandèmia ens ha trasbalsat 
de manera important, però la gestió municipal 
ha de seguir. I no només això, sinó que en 
molts casos s’ha hagut d’intensifi car.

Calen més recursos en serveis socials, ja que 
moltes veïnes i veïns han patit les conseqüèn-
cies directes dels ERTOS i l’increment de 
famílies amb necessitats ha crescut exponen-
cialment. Però també cal més informació a la 
ciutadania i cal gestionar aquelles qüestions 
que són bàsiques i no poden esperar.

Ara bé, el govern municipal del PSC i JxCat 
ha aprofi tat la pandèmia com a excusa per NO 
FER.

No publicar El Full municipal malgrat que hi ha 

una empresa contractada que ha de preparar i 
publicar 4 fulls municipals anuals.

No convocar la comissió de seguiment del con-
tracte de gestió de l’aigua malgrat haver prorro-
gat en precari el contracte amb Sorea.
No convocar la mesa de seguiment dels joves 
no acompanyats del municipi, malgrat que es 
fan reunions contínuament de manera telemà-
tica.

No convocar als grups municipals per parlar 
del pressupost municipal, malgrat haver-nos 
repetit diverses vegades que ho farien.
No fer un bon seguiment del servei de recollida 
de residus i no fer res per revertir l’important 
augment del percentatge de rebuig que ens 
causarà un greuge econòmic.

I podríem continuar amb un llarg etcètera, però 
no disposem de més espai per fer-ho. Així que 
podeu seguir les nostres xarxes per conèixer 
la nostra tasca: www.facebook.com/Lapac2r/ o 
@Lapaccup2r.

somdelpoble@hotmail.com

info@lapaccup.cat

www.facebook.com/SOM-DEL-
POBLE-2449811245287435/

www.lapaccup.cat

www.facebook.com/Lapac2r/
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EL DESPLEGAMENT DE LA FIBRA ÒPTICA A CAN MASSUET DEL FAR 
ENCARA EL SEU TRAM FINAL

Una actuació amb amplis benefi cis per al 
conjunt de la població

Can Massuet del Far i Can Valls se sumen als nu-
clis de Dosrius i Canyamars, que ja disposen del 
servei de fi bra òptica des de principis de 2020. Així, 
la posada en marxa d’aquest nou servei permetrà 
millorar les telecomunicacions del municipi i, al-
hora, suposarà un guany socioeconòmic impor-
tant per a la ciutadania. Així, es reduirà conside-
rablement la fractura digital i el teixit empresarial i 
comercial es benefi ciarà de les noves oportunitats 
lligades a la societat de la informació.

L’operadora de telecomunicacions Adamo fi na-
litzarà pròximament el desplegament de la fi -
bra òptica a Can Massuet del Far, que s’esta 
realitzant en diferents fases des del passat mes 
d’agost de 2020.

Els treballs van començar a la pujada de Can 
Massuet del Far i progressivament s’estan efec-
tuant arreu del nucli fi ns a fi nalitzar la instal·lació 
completa de la fi bra òptica. En aquest sentit, les 
obres d’habilitació també s’efectuen a la zona 
de Can Valls, que també disposarà d’aquesta 
nova tecnologia. 

Cal recordar que el passat mes d’abril de 2020, do-
nat l’interès general en que els tràmits -i per tant, 
el desplegament- es poguessin fer al més aviat 
possible, i acollint-se a les excepcions previstes 
en el decret d’alarma, l’alcaldessa de Dosrius, Síl-
via Garrido, va aprovar un Decret que acordava 
la continuació del procediment per l’aprovació del 
Pla de desplegament de la xarxa de fi bra òpti-
ca a Can Massuet del Far i Can Valls presentat 
per Adamo. En aquest sentit, el decret ordenava 
la continuació de la tramitació i la reactivació del 
còmput de terminis que afectin al procediment.

E
L 

R
E

P
O

R
TA

TG
E


