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elfull
de l’ajuntament de Dosrius

Dosrius, Canyamars i El Far

Número 28 (desembre de 2011)

Rotonda de can Massuet del Far

Festa de la Gent Gran 2011
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Horaris del CAP
Cal demanar hora de visita dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 8.30 a 15 h 

i dijous de 14 a 21 h. Telèfon: 93 791 90 84
telèfons d’interès

AJUNTAMENT               93 791 80 14
“ Alcaldia i Arxiu              93 791 97 40
“ Hisenda               93 791 97 42
“ Medi Ambient              93 791 97 43
“ Serveis Tècnics              93 791 97 44
“ Gestió Tributària              93 758 91 35
“ fax               93 791 90 80
POLICIA LOCAL               93 791 81 80
“ mòbil               667 42 48 11
ESCOLA BRESSOL              93 791 93 64
ESCOLA DEL PI               93 791 93 48
ESCOLA ENCARNACIÓ FONOLL   93 791 96 82
IES DOSRIUS               93 791 95 64
CORREUS                  93 791 94 05
URGÈNCIES MÈDIQUES
ABS Argentona               93 756 10 92
FARMÀCIA Dosrius A. Sousa          93 791 82 21
FARMÀCIA Buireu               93 791 95 07
CREU ROJA Argentona              93 797 16 56
EMERGÈNCIES MÈDIQUES (ambulàncies)      061
HOSPITAL de Mataró              93 741 77 00
VETERINÀRIES
I. Castanera Dosrius              93 791 93 89
MOSSOS D’ESQUADRA 
Mataró (Comissaria)              93 741 81 00
MOSSOS Emergències                112
BOMBERS Mataró              93 796 10 80
FECSA Endesa Inf. avaries           800 76 07 06
FECSA Endesa Atenció client      902 508 850
SOREA urgències avaries             902 250 370
SOREA Atenció client                   902 250 070
TAXI Dosrius  Sr. Tomàs Escorsa   666 60 89 16
          (24 hores)
           Montse              666 13 76 91 
          (Servei per a minusvalies) 
DEIXALLERIA (Argentona)              93 756 14 48
RECOLLIDA MOBLES 
I TRASTOS VELLS              93 799 62 80

Web municipal: www.dosrius.cat

Servei d’Assessorament Jurídic a la Dona
El servei és gratuit, i per accedir-hi cal demanar hora 
als Serveis Socials de l’Ajuntament de Dosrius

Treballadora social i educador social
De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h. (impres-
cindible demanar hora) Telèfon: 93 791 80 14, ext.4

Espai jove E-Clip-si (PIJ) i Casal de Joves
Telèfon: 93 791 82 08 · jovesdosrius@hotmail.com

Casal de Joves Canyamars -local Les Cotxeres-
Telèfon: 93 795 58 50

Casal d’Avis de Dosrius
De dilluns a divendres de 15 a 19 h.
Telèfon: 93 791 91 90

Casal de les Cotxeres Canyamars
De dilluns a divendres de 15 a 19 h
Telèfon: 93 795 58 50

Local Social can massuet
Casal d’avis de dilluns a divendres de 15 a 19 h
Espai Jove: jovescanmassuet@hotmail.com
Telèfon 93 791 96 52

Borsa de Treball
Dilluns a divendres de 9.00 a 14.30 h. 
Dijous de 16.30 a 19.00 h.
Telèfon: 93 791 97 41 (preguntar per Ester) 

La  Impremta d’Argentona

Consultori de Dosrius

Metgessa: Marta Calvo  Infermera: Míriam Serra
Visites matí: dilluns, dimarts, dimecres i divendres
Visites tarda: dijous

Consultori de Canyamars

Metgessa: Marta Calvo   Infermera: Míriam Serra
Visites matí: dimarts i dimecres
Visites tarda: dijous

Consultori de can Massuet del Far

Metge: Carles Tria
Visites matí: dilluns, dijous i divendres
Visites tarda: dimecres

Pediatria

Pediatra: Esther Ropero 
Infermera: Rocío Martín

Podòleg
Ivan Soriano
Dosrius dimarts tarda i dijous matí
Canyamars 1r dijous de cada mes al matí
Cal demanar hora dimarts tarda (15 a 20 h.) i dijous matí (9 a 14 h.) Tel. 93 791 90 84

DE DILLUNS A DIVENDRES FEINERS

DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS (4)

(1) Només circula els dies lectius (periode escolar)
(2) A l’agost no circula
(3) No circula diumenges ni festius
(4) Dies: 25 de desembre i 1 de gener sense servei
(5) A Argentona només realitza parada a Av. de l’Escorxador-Sant Jaume

Mataró
Argentona
Dosrius
Canyamars

Mataró
Argentona
Dosrius
Canyamars

Canyamars
Can Massuet
Dosrius
Argentona
Mataró

Canyamars
Can Massuet
Dosrius
Argentona
Mataró

6:00
6:20
6:30
6:45

7:30
7:55
8:05
8:20

6:45
6:55
7:10
7:20
7:45

8:20
8:35
8:50
9:00
9:25

(1) (2)

(1) (2)

(1) (2)

(3)

(3)

(3)

(3)

(1) (2)

(2)

(5)

(2)

(2)

(2)

7:15
7:40
7:50
8:05

11:30
11:55
12:05
12:20

8:05
8:20
8:35
8:45
9:10

12:20
12:35
12:50
13:00
13:25

9:15
9:40
9:50

10:05

13:30
13:55
14:05
14:20

10:05
10:20
10:35
10:45
11:10

14:20
14:35
14:50
15:00
15:25

11:15
11:40
11:50
12:05

15:30
15:55
16:05
16:20

12:05
12:20
12:35
12:45
13:10

16:20
16:35
16:50
17:00
17:25

13:15
13:40
13:50
14:05

17:30
17:55
18:05
18:20

14:05
14:20
14:35
14:45
15:10

18:20
18:35
18:50
19:00
19:25

15:15
15:40
15:50
16:05

19:30
19:55
20:05
20:20

16:05
16:20
16:35
16:45
17:10

20:20
20:35
20:50
21:00
21:25

17:15
17:40
17:50
18:05

18:05
18:20
18:35
18:45
19:10

18:15
18:40
18:50
19:05

19:05
19:20
19:35
19:45
20:10

19:15
19:40
19:50
20:05

20:05
20:20
20:35
20:45
21:10

20:15
20:40
20:50
21:05

21:05
21:20
21:35
21:45
22:10

6:45
7:10
7:20
7:35

9:30
9:55

10:05
10:20

7:35
7:50
8:00
8:10
-

10:20
10:35
10:50
11:00
11:25

Línia Mataró - Dosrius - Canyamars

Infermer: Joan Pascual
Visites matí: dilluns, dimarts, 
dijous i divendres
Visites tarda: dimecres

Horari:
Visites matí: dilluns i dimarts
Visites tarda: dijous
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Alcaldia

Aquest és el primer  butlle-
tí El Full d’un nou mandat, 
que durarà fi ns al 2015, 
amb un govern constituït 
com a resultat de les elec-
cions municipals del passat 
22 de maig. Es tracta d’un 
govern que representa un 
55% dels vots que es van 
emetre a les urnes. Està for-
mat per vuit membres dels 
tretze que té la Corporació. 
Ja han passat més de 100 
dies i la veritat és que la 
connexió, l’entesa, la capa-
citat de treball, la vinculació 
amb els temes del dia a dia 
-cadascú amb la seva àrea, 
però vivint amb intensitat la 
dels altres- és excel·lent. Tot 
això fa que s’hagi format un 
grup d’homes i dones que 
gaudeixen de la seva feina i 
que estic convençut que do-
naran un gran resultat.
 
Vàrem signar un document 
de treball, que trobareu a 
l’interior d’aquest número de 
butlletí El Full, amb la fi nalitat 
que tothom el pugui anar se-
guint. Sabem que és un do-
cument de màxims i alguns 
objectius els hem posat per 
anar-hi treballant, potser no 
els assolirem, però ja tenim 
marcat el camí a seguir.

Hi ha dos d’aquests pro-
jectes o objectius, amb els 
quals, en aquests moments, 
ens fa especial il·lusió treba-
llar-hi. Un és que el nostre 
municipi sigui referent pel 
que fa al tema de la sosteni-
bilitat i, l’altre, que sigui refe-
rent en esports d’aventura, 
vinculats a la natura.

Quant al de la sostenibilitat, 
la línia de treball marcada és 
la de l’efi ciència energètica 
a l’enllumenat públic, trans-
formant-lo en lluminàries de 
leds, amb una reducció del 
consum molt important.

L’altre és el d’anar fent camí 
per intentar que algun dia tin-
guem calderes de biomassa, 
que poden funcionar amb la 
matèria prima que surt dels 
nostres boscos, per escalfar 
aigua calenta, no només per 
als locals de competència 
municipal, sinó també per 
oferir-ho a la població, per  
a les zones en què la cons-
trucció dels habitatges sigui 
més compacta.

En aquests moments s’està 
vivint un altre projecte amb 
intensitat. Es tracta de la 
construcció d’un circuit de 

BTT fi x, permanent. Som 
molt conscients que tenim 
un entorn on hi ha molta afi -
ció a la bicicleta de muntan-
ya i hem de treballar perquè 
el nostre municipi sigui re-
ferència, tant Dosrius, com 
Canyamars, com El Far.

Hem de treballar perquè la 
nostra natura i els serveis 
que en aquests moments 
es donen a nivell privat, com 
ara: restauració, esports 
d’aventura, ... es potenciïn 
al màxim perquè a mitjà ter-
mini Dosrius sigui punt de 
referència.
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Pacte 

de Govern 
2011 - 2015

PACTE DE GOVERN 2011-2015

Després del resultat defi nitiu de les eleccions municipals del passat 22 de maig d’enguany, calia buscar el màxim consens 
possible per formar govern, amb la fi nalitat que hi hagués una direcció ferma a l’ajuntament, donat que això representa un 
benefi ci important, ja que quan la direcció dels ajuntaments és de majoria la resta d’administracions tenen més confi ança i és 
més fàcil negociar qüestions, ja sigui amb la Generalitat de Catalunya ja sigui amb la Diputació de Barcelona, atès que saben 
que la voluntat política del govern de l’ajuntament acaba complint-se.

<..una direcció ferma a l’ajuntament, donat que això representa un benefi ci important...>

Després de les reunions amb tots els grups sorgits de les darreres eleccions municipals, vuit dels càrrecs electes, dels tretze 
que formen el consistori, varen signar un document de treball, amb la fi nalitat que sigui un full de ruta dels quatre anys de 
mandat. Això no treu que com a conseqüència de la feina diària vagin sorgint altres objectius que s’afrontin amb el mateix 
compromís que els pactes signats en el document que s’adjunta.
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Pacte 
de Govern 
2011 - 2015

CÀRRECS ELECTES DEL MUNICIPI DE DOSRIUS A ALTRES 
ADMINISTRACIONS
Amb el resultat sorgit de les eleccions municipals es consti-
tueixen altres administracions, com ara poden ser els Con-
sells Comarcals i la Diputació de Barcelona i, a més a més, 
es modifi quen les direccions de consorcis, mancomunitats, 
consells d’administració, ...

Sempre s’ha explicat, i estem convençuts que és així, que és 
molt bo que representants del poble estiguin immersos en al-
tres administracions, quan més millor, ja que la tasca del dia a 
dia dels ajuntaments afecta moltes vegades altres organismes.

Ens podem donar per molt satisfets, ja que el nostre alcalde, 
el Sr. Josep Jo i Munné, ha estat nomenat diputat provincial 
a la Diputació de Barcelona i també, entre altres representa-
cions, entitats i òrgans, ha estat nomenat vicepresident del 

Consorci per al Tractament de Residus Sòlids i Urbans del 
Maresme. Aquest consorci és el que gestiona tot el tema dels 
residus, no només del Maresme, sinó que també gestionen 
productes que els porten d’altres comarques.

Al Consell Comarcal del Maresme també hi ha dos càrrecs 
electes que són consellers, concretament els regidors: Sr. 
Antoni Valls i Pou i Sr. Carles Bosch i Lorenzo.

Mai, l’Ajuntament de Dosrius havia tingut tanta representació 
en aquestes administracions supramunicipals. Sí que l’havia 
tingut al Consell Comarcal del Maresme, ja que l’alcalde del 
municipi havia estat president, durant vuit anys, i conseller 
delegat, durant vuit anys més, però mai a la història s’havia 
tingut representació a la Diputació de Barcelona.

Institucional
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Retribucions

RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES  DE 
L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS, DURANT EL MANDAT 
2011-2015
Un cop constituït l’ajuntament, que això són vint dies després 
de les eleccions, l’alcalde o l’alcaldessa que ha estat elegit/
da ha de convocar un ple extraordinari d’organització i fun-
cionament de l’ajuntament, en el qual, entre altres temes, és 
obligatori aprovar les retribucions dels membres del consisto-
ri, ja sigui en forma de sous o assistències a plens, juntes de 
govern i òrgans legalment constituïts, que seran la referència 
durant tot el mandat.

Amb l’esperit que hi hagi la màxima transparència possi-
ble pel que fa a les retribucions, principalment de l’equip 
de govern, s’ha buscat una fórmula que altres administra-
cions estan implantant, amb la finalitat que la quantitat a 
percebre sigui tancada, és a dir, que no hi hagi possibilitats 
de rebre cap altra compensació que no sigui l’estipulada 
pel ple extraordinari d’organització i funcionament de 
l’ajuntament.

Pel que fa a l’Alcalde i els regidors i regidores de l’Ajuntament 
de Dosrius, conjuntament, rebran menys compensació 
econòmica per desenvolupar les seves tasques, si la compa-
rem amb la de l’any 2008.

<...Amb l’esperit que hi hagi la màxima trans-
parència possible ...>

Si agafem com a referència la retribució que tenia aprova-
da l’alcalde de l’Ajuntament de Dosrius, al pressupost de 
2008, que era de 40.800 euros  i hi afegim l’augment per-
tinent de l’IPC fins a dia d’avui, que va ser de l’1,1% l’any 
2009, l’1,4% l’any 2010 i el 3,3% l’any 2011 i aquí s’hi 
sumen les despeses de desplaçament i protocol·làries, tot 
això  puja més que els 44.856,30 euros que es van deter-
minar i aprovar, durant el ple d’organització i funcionament 
de l’ajuntament, que va tenir lloc el 27 de juny d’enguany, 
com a retribució única per a l’alcalde. Es diu única perquè 
s’han suprimit totes les despeses que puguin generar els 
desplaçaments dins del municipi i també dins de la provín-
cia de Barcelona, com poden ser: autopistes, pàrquings, 
quilometratges, ... ja que per fer les tasques que els per-
toquen, tant l’alcalde com els regidors/es utilitzen els seus 
vehicles privats.

Pel que fa a dos càrrecs electes que tenen dedicació ex-
clusiva, que són les regidores Sílvia Garrido i Galera i Toñy 
Pérez Ramírez, cadascuna percebrà un total anual brut de 
33.642,22 euros.

Per tenir una referència del cost d’un treballador/a de 
l’ajuntament, concretament un administratiu/va, els cost to-
tal dels conceptes que es contemplen al pressupost, que 
són: sou base, complement específi c, complement de destí, 
antiguitat, productivitat i seguretat social puja en total per 
sobre dels 37.000 euros.

<...s’han suprimit totes les despeses que 
puguin generar els desplaçaments dins del 
municipi i també dins de la província de Bar-
celona ...>

Amb la retribució bruta de l’alcalde que s’ha especifi cat de 
44.856,30 euros, surten nets a percebre al mes 2.191,11 
euros (14 pagues), un cop s’han fet les retencions pertinents 
i pagat a la Seguretat Social, sense dret a cap altre indemnit-
zació per part de l’ajuntament, tal i com s’explica en aquest 
mateix escrit. Val a dir, que aquesta retribució ja incorpora la 
reducció prevista per la Llei 8/2010, de 20 de maig, segons la 
qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del 
dèfi cit públic, que és del 5%. S’adjunta nòmina de l’alcalde.

Pel que fa a les regidores amb dedicació exclusiva, un cop 
fetes les retencions pertinents i pagat a la Seguretat Social, la 
quantitat neta que surt a percebre és de 1.842,95 euros men-
suals (14 pagues). S’adjunta nòmina d’una de les regidores.

La referència que s’ha pres per determinar aquesta retribució 
ve donada per les entitats de municipis  de Catalunya. Tant 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) com la Federació 
de Municipis de Catalunya (FMC) aconsellen unes retribu-
cions segons el nombre d’habitants del municipi, així com 
també per la seva extensió, que caldrà modular depenent del 
criteri de cada govern local. 

Quant a l’ACM, pel que fa al nostre municipi, l’engloba en un 
grup que el que aconsellen que l’alcalde cobri és de com a 
mínim 44.898 fi ns a 58.955,70 euros, com a màxim. A aques-
ta xifra cal aplicar-li la llei 8/2010, de 20 de maig. 

Pel que fa a la resta de regidors/res, les retribucions a perce-
bre és per assistències, d’acord amb el que es va aprovar a 
l’esmentat ple d’organització i funcionament de l’ajuntament, 
i que són les que continuació es detallen:

- Assistència a Ple: 110 euros per regidor/a assistent.
- Assistència a Junta de Govern Local: 600 euros, única-
ment per als tinents d’alcalde que hi assisteixin.
- Assistència a Comissió Informativa i Comissió de Comp-
tes: 50 euros per regidor/a assistent.
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Objectius
assolits

HISENDA MUNICIPAL

<...tenim una administració  que és un referent 
en temes econòmics...>

Des de l’any 2008 en què es va començar a notar la recessió 
econòmica fi ns a dia d’avui, un dels reptes més grans que hem 
tingut a l’Ajuntament de Dosrius ha estat el de fer els canvis 
necessaris, sense augmentar els impostos, tributs i taxes d’una 
manera notable, perquè sigui una administració sostenible i 
amb un dèfi cit totalment controlat. Podem dir que amb els pres-

supostos que estem treballant del 2012 HO HEM ASSOLIT.

No ha estat gens fàcil, retallades pertot arreu, Generalitat i al-
tres administracions, molts menys recursos dels que habitual-
ment ens concedien, fi ns i tot, els compromesos pels serveis 
que donem conjuntament, però a base de molta imaginació i 
el compromís, tant dels funcionaris de l’ajuntament com dels 
membres de l’equip de govern, podem dir que tenim una ad-
ministració que és un referent en temes econòmics.

Aquesta era una necessitat 
que volíem resoldre, la de te-
nir un espai per a la gent gran 
i els joves de can Massuet del 
Far. Per aquest motiu, vàrem 
transformar la part de baix del 
consultori metge, que anome-
nem local de COVASA, en un 
espai físic que en aquests mo-
ments té una gran utilitat per a 
les necessitats del nucli de can 
Massuet del Far.

Per aquest motiu, ja podem 
posar el segell d’OBJECTIU 
ASSOLIT.

ROTONDA DE CAN MAS-
SUET DEL FAR
A l’últim butlletí El Full publicat, s’explicava l’avançat estat 
de les obres de construcció de la rotonda de can Massuet 
del Far, però encara no se li havia posat el segell d’objectiu 
assolit, perquè no estava acabada.

<...després de molts anys d’anar darrere 
d’aquesta infraestructura...>

Des de l’ajuntament es vol deixar constància que després 
de molts anys d’anar darrere d’aquesta infraestructura de 
connexió de la carretera que va de Dosrius a Canyamars 
i a can Massuet del Far, per fi  podem dir que ja està a ple 
rendiment i per això ens ve molt de gust posar OBJECTIU 
ASSOLIT. La rotonda de can Massuet del Far ja acabada.

El local social de can Massuet del Far ja acabat i en funcionament.

LOCAL SOCIAL DE CAN MASSUET DEL FAR
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Projectes
en marxa

Ja és tradició que en aquest butlletí El Full s’expliquin quins són els projectes més emblemàtics, amb 
els quals està treballant l’ajuntament.
Aquesta vegada farem un petit resum i més endavant ja especifi carem en quin punt es troba cada obra.
L’equip de govern té com a referència el pacte signat, que s’adjunta en aquest butlletí, i en alguns 
d’aquests compromisos ja s’hi està treballant d’una manera ferma, com poden ser els que a conti-
nuació es detallen:

VARIANT DE DOSRIUS INSTITUT D’ENSENYA-
MENT SECUNDARI

El projecte que està redactant la Generalitat de Catalunya 
ja està gairebé acabat i ara caldrà treballar perquè aquesta 
administració l’incorpori al pressupost de l’any 2012, per a 
la seva execució. Ja estem fent els passos per vetllar que 
sigui així.

La Generalitat de Catalunya ja està treballant en el projecte 
de la construcció d’obra defi nitiva de l’Institut i caldrà que 
habilitin la partida pressupostària necessària per a la seva 
construcció. Des de l’ajuntament ja s’han fet els passos 
pertinents, per intentar que sigui així.

CENTRE PARROQUIAL I ANTIC SINDICAT

CENTRE BTT

Aquest és un dels temes que fa molt de temps que està a 
la ment de l’equip de govern de l’Ajuntament de Dosrius, 
es tracta de l’adquisició del Centre Parroquial i l’antic Sin-
dicat, propietat del Bisbat de Barcelona. 

<...Actualment hi ha converses molt avança-
des ...>

Aquests dos immobles formaven part de les negocia-
cions que s’estaven fent amb el Bisbat per a l’ampliació 
de l’ajuntament. Atenent la situació econòmica que ac-
tualment ens toca viure, s’ha ajornat l’obra d’ampliació de 
l’ajuntament i el conveni que s’estava a punt de signar es 
va deixar a dins d’un calaix. 

Tot i això, la negociació per tal que el Centre Parroquial i el 
Sindicat siguin de l’ajuntament no s’ha aturat. Actualment 
hi ha converses molt avançades i estem convençuts que 
estem en el bon camí, perquè això es faci realitat.

Un dels reptes que s’ha proposat tirar endavant l’equip de go-
vern és fer dels esports d’aventura un dels atractius del nostre 
municipi, relacionats amb la magnífi ca natura que tenim.

<...el món de la bicicleta té un gran referent al 
nostre municipi ...>

Això es vol plasmar amb la construcció d’un Centre BTT per-
manent. Som coneixedors que el món de la bicicleta té un 
gran referent al nostre municipi. Si tenim circuits marcats de 
manera permanent, l’atractiu es pot multiplicar. 

Per aquest motiu, hem volgut lligar la concessió de les dues 
zones recreatives, tant la zona esportiva de can Batlle, com 

la zona social de can Massuet del Far, amb la construcció i 
manteniment d’ aquest circuit. 

Això pot desencadenar una oferta de lleure lligada amb la 
restauració, les zones esportives que tenim actualment, la 
piscina, les iniciatives privades d’esports d’aventura: Rucs 
del Corredor, Bosc Vertical, ..., tot junt i relacionat pot ser un 
atractiu que ens pot generar molt de benefi ci. 

Hem de ser molt conscients que en 50 Kms. a la rodona 
del nostre municipi hi viuen més de 4 milions de persones 
i l’esport de bicicleta de muntanya va agafant adeptes any 
rere any.

Edifi ci del Centre Parroquial i Sindicat.
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ESCOLA DE PRIMÀRIA ENCARNACIÓ FONOLL

TANCAMENT DEL 
CAMP DE FUTBOL 
DE CAN BATLLE

CONSTRUCCIÓ DE PASSERA PER A VIANANTS A LA 
RIERA DE CANYAMARS, AL SEU PAS PEL CARRER 
ESTEVE ALBERT DE DOSRIUS

Aquesta és una obra que ha de portar a terme el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. La redacció del 
projecte està pendent, però des de l’Ajuntament s’està molt a sobre de la Generalitat, perquè vagi fent la feina que li pertoca a 
cada moment i no es demori la construcció d’aquest equipament educatiu.

Un dels objectius que l’equip de govern té 
és el de posar gespa artifi cial al camp de 
futbol de can Batlle, però degut al cost del 
projecte es farà per fases. Actualment, s’ha 
aprovat el projecte de tancament del camp 
de futbol i així ja servirà per a quan es pu-
gui fer la instal·lació de la gespa artifi cial. 
El cost d’aquest projecte puja un total de 
99.075,62 euros. 

Aquest projecte s’ arrossega des de fa força temps, ja que en principi es veia amb bons ulls la construcció d’uns caixons pre-
fabricats per superar l’actual gual de pas per la riera, però a mesura que ha anat evolucionant la sol·licitud de permisos, tant de 
l’Agència Catalana de l’Aigua com dels serveis afectats, tècnicament s’ha modifi cat el primer criteri i s’ha redactat un projecte 
d’una passera per a vianants en aquest espai. Esperem que aquest canvi no demori la seva construcció.

Alçat i planta del projecte de la passera.

Imatge del projecte de tancament del camp de futbol.

Planta

Alçat
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REFORMA EQUIPAMENTS 
ZONA RECREATIVA DE 
CAN BATLLE: VESTUARIS, 
BAR I PISCINA

Aquest és un projecte global per fer una 
transformació a fons dels vestidors i el bar 
de la zona esportiva de can Batlle i reparar 
els motors i fi ltres de bombament de la pis-
cina, perquè pugui entrar en funcionament 
el proper estiu. 

Aquest projecte ja el tenim aprovat i puja un 
total de 150.926,43 euros.

Imatge del projecte que contempla la reforma dels vestuaris i el bar de la zona recreativa de can Batlle.

INSTAL·LACIÓ DE 
TRES PISTES DE 
PÀDEL A LA ZONA 
ESPORTIVA DE CAN 
MASSUET DEL FAR

TRANSFORMACIÓ 
DE L’ENLLUMENAT 
PÚBLIC COMPE-
TÈNCIA MUNICIPAL

S’ha redactat un projecte per a la construc-
ció de tres pistes de pàdel, situades al lloc 
on estava ubicada la piscina municipal, i 
l’arranjament dels vestidors d’aquesta zona 
esportiva.

El cost total de la transformació d’aquest 
espai puja uns 211.338,19 euros. 

Un dels objectius que té l’ajuntament és 
l’estalvi energètic. Per aquest motiu, la Di-
putació de Barcelona ens està fent un estu-
di del que costaria transformar totes les llu-
minàries públiques en llums de leds a vapor 
de sodi.

Un cop tinguem aquest estudi iniciarem un 
procés de licitació d’obra i servei, perquè 
amb l’estalvi que generi la facturació de 
l’energia elèctrica, es pugui transformar tot 
l’enllumenat públic en llums de leds.

Imatge del projecte que contempla les tres pistes de pàdel de can Massuet del Far.

Lluminàries
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ALIMENTS BÀSICS PER 
AL BANC D’ALIMENTS

KIT D’ALIMENTS DE 
CREU ROJA

RECOLLIDA D’ALIMENTS

L’AJUNTAMENT REP 
DUES SUBVENCIONS DE 
LA DIPUTACIÓ, PER AL FI-
NANÇAMENT DELS SER-
VEIS SOCIALS BÀSICS I 
L’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

Des del Departament de Serveis Socials informem que du-
rant l’any 2011,  hem rebut 4 vegades donacions d’aliments 
des de Càritas Interparroquial de Mataró, suposant un total 
de 4.710Kg d’aliments bàsics: arròs blanc, cacau soluble, 
caldo de carn, espaguetti, farina, fi deus, tomàquet fregit, be-
guda pasteuritzada, cereals infantils, galetes, llet de continua-
ció en pols, llet UHT, macarrons, natilles i crema de verdures.

Durant l’any, Creu Roja també ens ha ajudat fent diverses 
donacions d’aliments bàsics que s’han repartit entre famí-
lies del municipi.

Des del Departament de serveis socials, durant el mes de 
març d’aquest any, es van destinar 5.652,50  del pressu-
post a fer una compra per abastir el banc d’aliments de 
productes bàsics com: llet, oli, tomàquet fregit i triturat, 
llegums (mongetes, cigrons i llenties), sucs de fruita, pro-
ductes d’higiene personal (xampú, gel de dutxa, pasta de 
dents), sabó per a la rentadora, sabó per als plats, sucre, 
sal, ... Esperem durant aquest mes de desembre, poder 
tornar a fer una compra similar, per reposar existències.

La fi nalitat de comptar amb aquests aliments és la de tenir 
existències al Banc d’Aliments de Dosrius, amb l’objectiu 
de subministrar aliments bàsics a les famílies usuàries de 
serveis socials que actualment estan passant per un mal 
moment econòmic, o tenen diverses difi cultats socials. Du-
rant aquest any 2011, s’han donat aliments de forma men-
sual, exceptuant el mes d’agost, proveint un total d’entre 
40 i 50 famílies del municipi.

Degut al nombre de famílies que tenim al municipi, que estan 
passant per situacions molt delicades i necessiten el Banc 
d’aliments, perquè sinó no poden tenir ni els mínims, du-
rant el mes de desembre, com cada any, continuarem fent 
la campanya de recollida d’aliments, amb l’objectiu d’ajudar 
les famílies més desafavorides del municipi. 

Durant aquest any 2011, el mes de juny es va iniciar un nou 
programa: “Kit de productes de suport personal per a gent 
gran”, liderat per serveis socials i Creu Roja d’Argentona. 
Consisteix en repartir a persones grans del municipi, un Kit 
bàsic de supervivència basat en productes molt bàsics, per 
a persones que estiguin passant per moments de difi cul-
tat econòmica o pateixin alguna problemàtica social. L’inici 
d’aquest programa va ser el mes de juliol, i està previst 
per una durada de 4 mesos. Veient les necessitats socials 
d’alguns ciutadans de la nostra vila, estem treballant per tal 
que aquest programa pugui durar una mica més en el temps.

Com cada any, pels voltants de Nadal recollim aliments bà-
sics per a les famílies més desafavorides del municipi. Un 
cop més comptem amb la vostra col·laboració i aprofi tem 
per agrair-vos tot el suport que ens heu estat donant durant 
aquests anys. Els punts de recollida seran: 

- Dosrius:
· Supermercat de Dosrius
· Bon Àrea
· Escola El Pi
· Escola Encarnació Fonoll
· Institut Dosrius
· Casal d’Avis de Dosrius
· Ajuntament de Dosrius

- Canyamars:
· Casal d’avis Les Cotxeres

- Can Massuet del Far:
· Casal d’avis de Can Massuet del Far.

Amb registre d’entrada núm. 970 i 971 de 2011, l’Ajuntament 
de Dosrius va rebre dues notifi cacions de la Diputació de 
Barcelona, comunicant-li la concessió de dues  subvencions, 
una per import de 5.511 euros, destinada al fi nançament 
dels Serveis Socials Bàsics, i, una altra, per import de 
4.554,99 euros, destinada al fi nançament dels Serveis 
Socials d’Atenció Domiciliària, d’acord amb els termes 
que s’expressen al Catàleg de suport als serveis i les activi-
tats locals per al 2011. 

Aquests aportacions s’estableixen tenint en compte el nom-
bre d’habitants empadronats al municipi, aplicant uns criteris 
de valoració segons trams de població i ràtio euros/habitant.

Atenent l’esforç que està fent l’Ajuntament de Dosrius pel 
que fa referència a tot el tema dels Serveis Socials, donada 
la situació de crisi que estem vivint, la Diputació de Barcelo-
na va en la mateixa línia i concedeix subvencions als ajunta-
ments, amb la fi nalitat que les ajudes arribin a la població que 
ho necessita.
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SIGNATURA D’UN CONVENI AMB LA CREU ROJA

L’AJUNTAMENT REP UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ, 
EN CONCEPTE DE SUPORT A LA SUFICIÈNCIA ALIMEN-
TÀRIA A L’ESCOLA BRESSOL

L’Ajuntament de Dosrius i la Creu Roja d’Argentona han sig-
nat un conveni per a la formalització d’ajudes econòmiques 
destinades a la realització d’activitats Socials, Culturals  i Ser-
veis de Prevenció. 

<...Aquest conveni serà vigent fi ns al 31 de 
desembre de 2011...>

Aquest conveni serà vigent fi ns al 31 de desembre de 2011, 
per a l’ajuntament tindrà un cost de 12.000 euros, i inclourà 
els projectes i activitats que a continuació es detallen, entre 
d’altres:

· Atenció a les demandes puntuals d’emergència social 
amb els recursos humans i materials dels que disposa 
Creu Roja (Gent gran, persones amb disminució, etc).

· Realitzar la campanya de reis de recollida i reparti-
ment de joguines.

· Distribució d’aliments per a la solidaritat, adreçats a les 
persones en situació de vulnerabilitat social a la població.

· Participació en campanyes, iniciatives solidàries i pro-
jectes de cooperació per al desenvolupament.

· Realitzar campanyes publicitàries per a la captació 
de voluntaris.

· Capacitar el voluntariat en els diferents àmbits.
· Foment i promoció d’activitats preventives, a través 

del voluntariat.
· Realitzar l’enquadrament i prestació dels serveis a 

qualsevol acte lúdic o cultural organitzat o promogut 
per l’Ajuntament de Dosrius, com ara: Festes Majors, 
cavalcada Reis, homenatge a la Gent Gran, Fira del 
Bosc Medieval, ...

Amb registre d’entrada núm. 811 de 2011, l’Ajuntament de 
Dosrius va rebre una notifi cació de la Diputació de Barcelona, 
comunicant-li la concessió d’una subvenció, per import de 
2.482 euros, destinada a la sufi ciència alimentària a l’escola 
bressol de Dosrius, d’acord amb els termes que s’expressen 
al Catàleg de suport als serveis i les activitats locals per al 
2011. 

<...Aquesta aportació s’estableix tenint en 
compte la població total del municipi...>

Aquesta aportació s’estableix tenint en compte la població 
total del municipi, el nombre de places de l’escola bressol, 
el percentatge d’atur municipal i la població estrangera em-
padronada.

Gràcies a aquests tipus d’ajuda, l’ajuntament pot obrir un pe-
ríode de beques, al qual s’hi poden presentar els alumnes de 
l’escola bressol. Aquestes ajudes es concedeixen tenint en 
compte la situació econòmica de cada família, amb la fi nalitat 
de donar suport a les més necessitades.

El Sr. Fermin Manchado Zambudio, president provincial de l’Assemblea Local de la Creu Roja d’Argentona, i el Sr. Josep Jo i Munné, alcalde del municipi de Dosrius, 
durant la signatura del conveni.
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SUBVENCIÓ DEL CONSELL COMARCAL PER AL 
FINANÇAMENT DEL SAD DEPENDÈNCIA

LA CAIXA AJUDA A TIRAR ENDAVANT EL PROJECTE DE 
MOBILITAT

Amb registre d’entrada núm. 916 de 2011, l’Ajuntament 
de Dosrius va rebre una notifi cació del Consell Comarcal 
del Maresme, segons la qual se li concedeix una subvenció 
per import de 5.202,78 euros, per al fi nançament del Servei 
d’Atenció Domiciliària (SAD) Dependència, que es va realitzar 
durant el 2009.

<...serveis que està donant l’Ajuntament a la 
gent gran amb dependència...>

Aquests diners són fruit del tancament d’exercicis anteriors, 
havent quedat romanents positius.
 
Aquesta subvenció és la continuació d’altres que s’han anat 
rebent, amb la fi nalitat de no haver de suspendre els serveis 
que està donant l’Ajuntament a la gent gran amb dependèn-
cia, que com ja s’ha dit en altres ocasions, consisteixen en:
 

Ajudar les persones amb grau de dependència, ja que 
poden disposar durant unes hores a la setmana del ser-
vei d’una treballadora familiar, que les ajuda a banyar-
se, vestir-se, canviar-se pentinar-se, ... 

Aquesta treballadora familiar també forma el cuidador o 
cuidadora habitual (fi ll, fi lla, ...) de la persona depenent, 
ensenyant-li com s’han de fer totes aquestes tasques.

Així mateix, les persones amb un grau de dependència 
també poden disposar d’un auxiliar de la llar, que les aju-
da a tirar endavant les feines domèstiques de la casa.

Gràcies a aquestes ajudes es poden donar més prestacions 
i millors serveis, ja que contribueixen a millorar la qualitat de 
vida dels avis i les àvies del municipi de Dosrius, sobretot dels 
que tenen dependència, que són els que més ho necessiten.

Des de l’Àrea de Serveis Socials es vol continuar incidint en el 
projecte de mobilitat, destinant recursos per poder ajudar les 
persones amb mobilitat reduïda a fer les tasques necessàries 
del dia a dia. 

<...aquest servei dóna garantia que les perso-
nes disperses en el territori puguin tenir co-
bertes aquestes necessitats...>

L’objectiu d’aquest servei és que les 
persones amb mobilitat reduïda pu-
guin anar a les consultes mèdiques, 
a adquirir medicament, desplaçar-
se per fer la compra setmanal, per 
anar a fer tractaments especials 
com pot ser el simtron,  per anar 
a recuperació, ... , prèvia valoració 
dels tècnics de serveis socials i avi-
sant amb uns dies d’ antelació.

No cal dir que amb les característi-
ques del municipi que tenim, aquest 
servei dóna garantia que les perso-
nes disperses en el territori puguin 
tenir cobertes aquestes necessitats.

Per poder mantenir aquest servei, la 
Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona “la Caixa”, ens ha concedit 
un ajut extraordinari, per import de 
5.000,-- euros, ja que entenen la 

necessitat  i l’esforç que cal fer per tirar endavant aquest 
projecte de mobilitat.

S’agraeix, un cop més, que dins de l’Obra Social de la Caixa 
es tingui aquesta sensibilitat i s’ajudi a l’administració local  a 
tirar endavant projectes i serveis per a la població.

L’alcalde del municipi, Sr. Josep Jo, amb el delegat de l’ofi cina de “La Caixa” de Dosrius, Sr. Oriol Albero,  en el 
moment de la comunicació de l’ajut.
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SUBVENCIONS DEL CONSELL COMARCAL PER A 
L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
Amb registre d’entrada núm. 2908 de 2011, l’Ajuntament 
de Dosrius va rebre una notifi cació del Consell Comarcal del 
Maresme, segons la qual se li concedeix una subvenció per 
import de 50.349,60 euros, per al fi nançament dels Equips 
Bàsics d’Atenció Social Primària (EBASP) i per als Serveis 
d’Atenció Domiciliària per risc social (SAD risc social), corres-
ponent a l’any 2010. 

<...Això permet que les persones puguin es-
tar més temps al seu domicili, amb una millor 
qualitat de vida...>

Pel que fa a l’EBASP, concretament, s’han rebut 38.424,35 
euros, amb la fi nalitat que es destinin a cobrir una part de les 

despeses de personal dels professionals o tècnics (treballa-
dora social i educador social) i l’administrativa del Departa-
ment de Serveis Socials.

Quant al SAD per risc social, s’han rebut 11.925,25 euros, que 
es destinaran a casos que no són pròpiament de dependèn-
cia, però que cal fer una intervenció ajudant  la família perquè 
comporten risc. Això permet que les persones puguin estar 
més temps al seu domicili, amb una millor qualitat de vida.

Ambdues ajudes permeten tenir un Departament de Serveis 
Socials amb el personal adequat per cobrir les necessitats 
del servei i, alhora, donar millors prestacions a les famílies o 
persones que les necessiten.

SUPORT PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN REGLAMENT DE 
PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL
Amb registre d’entrada núm. 3500 de 2011, l’Ajuntament de 
Dosrius va rebre una notifi cació de l’Àrea de Benestar Social 
de la Diputació de Barcelona, segons la qual se li comunica 
la concessió  de suport tècnic, per import de 1.058,87 euros, 
per a la implantació d’un reglament de prestacions econòmi-

ques de caràcter social.

 Aquest reglament regula els ajuts individuals que s’atorguen, així 
com els requisits que s’han de reunir, la documentació que s’ha 
de presentar, els drets, els deures i les obligacions, entre d’altres.

General
LA TORRE DE LES AIGÜES JA ÉS DEL POBLE
L’edifi ci de la Torre de les Aigües, ubicat al carrer de la Torre 
de les Aigües, antic veïnat Maspí, del nucli de Dosrius, així 
com el seu entorn, especialment l’arbrat de plàtans que està 
a tocar d’aquesta construcció, ja són de l’ajuntament del 
municipi de Dosrius.

<...“La present donació es realitza de forma 
pura, simple i gratuïta, sense sotmetre-la a 
cap condició”....>

El dia 17 de març de 2011, a les 11 del matí, a l’edifi ci cen-
tral de les ofi cines de la Societat General d’Aigües de Bar-
celona, es va signar el conveni de donació d’aquesta fi nca a 
l’Ajuntament de Dosrius, i en un paràgraf del conveni, con-
cretament la 2a condició, es diu textualment:

“La present donació es realitza de forma pura, simple i gra-
tuïta, sense sotmetre-la a cap condició”.

La valoració que s’ha donat a la fi nca és de 154.061,22 euros.

Aquest és un dels objectius que ha costat més d’assolir, ja que 
portem 12 anys anant al darrere d’aquesta adquisició i havent 
estat dues vegades molt  a prop de poder-la aconseguir.

Altres vegades eren les valoracions econòmiques o les 
compensacions de propietats del municipi els camins que 
s’havien escollit perquè la Torre de les Aigües fos municipal.

Des de l’ajuntament s’està convençut que la rehabilitació 
d’aquest espai donarà molt de joc per convertir l’indret en un 
referent cultural i social del nostre municipi.

Ara caldrà rehabilitar la construcció i donar-li vida perquè to-
thom pugui gaudir, tant de l’edifi ci com del pati del seu entorn.

El Sr. Ciril Rozman Jurado, president de la Societat General d’Aigües de Bar-
celona i el Sr. Josep Jo i Munné, alcalde del municipi de Dosrius.
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General

REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS ES 
REUNEIXEN AMB EL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ
L’alcalde de l’Ajuntament de Dosrius, Sr. Josep Jo, i el ti-
nent d’alcalde, Sr. Salvador Corbalán, varen tenir una reunió 
de treball amb el president de la Diputació de Barcelona, Sr. 
Salvador Esteve, amb la fi nalitat de tractar diversos temes 
de col·laboració entre ambdues administracions, com po-
den ser: les vies de comunicació, és a dir, les carreteres, la 
col·laboració per tirar endavant la futura biblioteca municipal, 
diverses qüestions sobre l’assistència jurídica que la Diputa-
ció dóna a l’Ajuntament de Dosrius, i altres temes d’interès 
mutu i futures col·laboracions.

<...La Diputació de Barcelona s’ha compromès 
a estudiar la possibilitat d’arribar a un acord 
per fer el manteniment de la Ronda de Dalt....>

La Diputació de Barcelona s’ha compromès a estudiar la 
possibilitat d’arribar a un acord per fer el manteniment de la 
Ronda de Dalt, ja que malgrat que sigui un carrer del nucli 
de Dosrius, és una via de molt de trànsit de vehicles amb 
circulació cap al Maresme, provinents de Canyamars i de can 
Massuet del Far. També vàrem posar sobre la taula i debatre 
la possibilitat que la Diputació de Barcelona es fes càrrec del 

manteniment i, fi ns i tot, de la propietat de la carretera que 
connecta can Massuet amb la rotonda que hi ha a la carrete-
ra entre Dosrius i Canyamars.

<...Quant a l’assistència jurídica i tècnica que 
la Diputació dóna a l’ajuntament, el president 
va garantir la seva continuïtat, com fi ns ara.....>

Respecte al possible augment d’ajut per a la construcció de 
la nova biblioteca del municipi, el president ens va comentar 
que calia tancar l’any 2011 i veure la disponibilitat econòmica 
de què es disposava.

Quant a l’assistència jurídica i tècnica que la Diputació dóna 
a l’ajuntament, el president va garantir la seva continuïtat, 
com fi ns ara.

Pel que fa a futures col·laboracions, l’ajuntament està es-
tudiant la possibilitat de signar un conveni amb el propietari 
del castell de Dosrius, amb l’objectiu d’adequar i consolidar 
l’indret, ja que és un gran referent històric i un cim de muntan-
ya des d’on es pot observar una magnífi ca vista de tota la vall.

Els representants de l’ajuntament amb el President de la Diputació de Barcelona. 

L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS REP DIVERSES SUBVEN-
CIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
Amb registre d’entrada núm. 2333, l’Ajuntament de Dos-
rius va rebre una notifi cació de la Diputació de Barcelona, 
comunicant-li la concessió de diversos ajuts econòmics, per 
un import total de 27.819,74 euros, inclosos al Catàleg de 
suport als serveis i activitats locals 2011. Els ajuts són els que 
a continuació es detallen:

* Generació d’un “geoportal” de difusió d’informació de serveis pú-
blics als ciutadans mitjançant l’ús de tecnologies...4.602,32 euros
* El Puntet.........................................................950,00 euros

* Fira d’Entitats Municipals de Dosrius............1.600,00 euros
* Espai de suport infantil i juvenil.....................8.500,00 euros
* Dinamització del mercat laboral....................9.067,42 euros
* Prevenció de la legionel·losi..........................2.100,00 euros
* Gestió de gossos i gats abandonats al carrer.1.000,00 euros

Tots aquests ajuts aniran molt bé a les diverses àrees de 
l’Ajuntament de Dosrius, ja que ajudaran a portar a terme les 
polítiques culturals, de joventut, de salut, de benestar social i de 
treball  que des de l’Ajuntament de Dosrius tant es promouen.
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LA POLICIA LOCAL DEL MUNICIPI FA BALANÇ, 
AMB ALTRES COSSOS DE POLICIES LOCALS I 
MOSSOS D’ESQUADRA

A mitjan del mes d’abril es va celebrar a l’Ajuntament de 
Dosrius una junta de coordinació de Policies Locals i Mos-
sos d’Esquadra. Aquestes reunions són periòdiques, i la 
policia local de Dosrius hi participa amb la fi nalitat de coor-
dinar-se al màxim amb els Mossos d’Esquadra i altres po-
licies, per tal de ser coneixedors dels fets que van succeint 
al nostre entorn.

En aquestes juntes de coordinació hi surten estadístiques 
de robatoris, d’ordre públic, de salut pública, de delictes 
penals i, actualment, el nostre municipi es troba per sota de 
la mitjana d’altres pobles del nostre entorn.

La bona coordinació que hi ha entre la Policia Local de Dos-
rius i els Mossos d’Esquadra fa que el servei que es dóna 
sigui d’una efi ciència i una efi càcia notable, ja que es reso-
len delictes, siguin quines siguin les seves característiques, 
gràcies a la bona coordinació que existeix entre aquests 
cossos de seguretat.

També cal destacar que durant el mes d’abril va haver-hi 
una acció de coordinació entre els Mossos d’Esquadra, la 
Policia Local i la Policia Nacional, especialitzada en immi-

gració, amb la detenció massiva de quatre persones que 
residien al nostre municipi de manera il·legal.

La Policia Nacional va iniciar l’expedient d’expulsió del nos-
tre país, d’acord amb el que marquen les lleis actuals.

A l’inici de la jornada, l’alcalde donant la benvinguda als Mossos d’Esquadra i a les Policies Locals.
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SIGNATURA D’UN CONVENI PER FORMAR PART DE LA 
XEM (XARXA D’EMPRENEDORIA DEL MARESME)
L’Ajuntament de Dosrius ha signat un conveni amb el Con-
sell Comarcal del Maresme per formar part de la Xarxa 
d’Emprenedoria del Maresme (XEM).

<...es donarà suport a aquelles persones que 
volen crear la seva pròpia empresa...>

Que és la XEM? 
És una xarxa que coordinarà les accions necessàries per fomen-
tar i potenciar l’emprenedoria de la comarca del maresme, és a 
dir, donarà suport a aquelles persones que volen crear la seva 
pròpia empresa, independentment del municipi on visquin o on 
vulguin posar el seu negoci, oferint itineraris orientatius des de 
la generació de la idea fi ns a la creació efectiva de l’empresa, i 
també es programaran accions de formació, amb la fi nalitat que 
el teixit productiu de la comarca sigui cada cop més competitiu.

Des del mes de març Dosrius forma part d’aquesta Xarxa 
d’Emprenedors i així les persones del municipi que vulguin 

posar en marxa un negoci, ja sigui en aquest municipi o en 
un altre, podran gaudir dels següents avantatges:

- Poder entrar en una web on hi ha tota l’oferta actual existent pel 
que fa als serveis necessaris per iniciar un projecte empresarial.
- Mobilitat de l’emprenedor dins la comarca.
- Millorar la viabilitat i, sobretot, l’expectativa de creixement del 
seu projecte amb el suport de diferencials d’innovació i bases 
tecnològiques propiciats pel Tecnocampus i l’organització del 
Consell Comarcal.

Pensem que hem de donar tota l’ajuda que puguem als nous 
professionals o treballadors autònoms, per ajudar-los en els 
tràmits administratius i en saber quina és la normativa actual 
que han de complir a l’hora d’obrir un negoci i oferir de la 
mateixa manera aquest servei als comerciants que vulguin 
renovar o reformar el seu negoci.

Dins de les diferents àrees de Promoció Econòmica s’han fet 
diverses accions

Pel que fa a Ocupació, tots els divendres de setembre a 
desembre, de 10h a 15h a les dependències municipals de 
Serveis Socials, hi ha el Club de Feina Itinerant. Aquest és un 
espai d’assessorament adreçat als treballadors en atur o actiu 
que volen trobar o millorar la seva feina. El club de Feina Itine-
rant  s’ha aconseguit arran del conveni de la Riera; aquest és 
un acord de col·laboració entre els ajuntaments d’Argentona, 
Òrrius, Cabrera de Mar i Dosrius, i que té l’objectiu de fomen-
tar l’ocupació de la zona de la riera d’Argentona. 

S’ha participat també en el Projecte de Porta 22 Maresme, 
promogut pel Consell Comarcal del Maresme i la Diputació de 
Barcelona, amb l’objectiu de donar suport i eines als ajunta-
ments per combatre la complexa situació laboral i social. 

Durant el mes de Juny es varen portar a terme un seguit de ses-
sions per ajudar a cercar feina a través d’aquesta plataforma. 
Porta 22 és una eina virtual que acompanya i guia els usuaris a 
cercar feina a través d’un programa totalment interactiu.  

L’Ajuntament va col·laborar també amb el Centre Excursionis-
ta de Dosrius en la II Transcorredor, celebrada el 15 de maig. 
Aquesta pedalada BTT és una prova esportiva no competitiva 
pel terme de Dosrius, que en la seva segona edició, i amb més 
de 530 participants inscrits, s’ha convertit ja en un referent. 

Un dels objectius de la regidoria de Promoció Econòmica és 
participar en l’organització i donar suport en totes aquelles 
proves esportives de muntanya que permetin gaudir dels fan-
tàstics recursos naturals que tenim al municipi. 

Seguint en aquesta línia i amb l’objectiu que el nostre muni-
cipi sigui un referent en aquest sentit, s’està treballant en la 
creació d’un centre BTT. 

Un altre exemple de l’interès que genera Dosrius en les pro-
ves esportives de muntanya és el Raid que es va celebrar el 
19 de Juny. Un raid és una competició realitzada en equips 
que combina diferents esports de muntanya al llarg del seu 
recorregut. En aquest cas els participants van fer cursa, btt, 
tir amb arc i diferents activitats en el Bosc Vertical. 

Destacar també la participació en les Jornades Gastronò-
miques del Maresme, tant del bolet com del fesol, que es 
coordinen des del Consorci de Promoció Turística de Costa 
Maresme. Aquells restaurants que hi han estat interessats 
han publicat els plats de temporada relacionats amb les jor-
nades Gastronòmiques, així com les seves receptes. Al ma-
teix temps, en els llibrets que es publiquen i que es poden tro-
bar arreu del Maresme, es destaquen activitats que es poden 
fer al municipi durant els Jornades Gastronòmiques, com ara 
la Fira del Bosc Medieval o la Festa Major d’hivern de Dosrius.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Transcorredor.
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FIRA DEL BOSC MEDIEVAL 2011

Un any més, Canyamars s’ha transformat en una vila medieval 
per acollir la Fira del Bosc Medieval, arribant enguany a la VII 
edició.

El cap de setmana del 15 i 16 de d’octubre va tenir lloc l’edició 
més multitudinària d’aquesta Fira, que aquest any gairebé ha 
arribat als 6.000 visitants. 

És evident que és una Fira ja consolidada i referent comarcal 
que comença a fer-se sentir arreu de Catalunya. Ho demos-
tren les més de 60 parades assistents (un 20% més que l’any 
passat), l’augment dels visitants, però sobretot, la satisfacció i 
valoració positiva de tots aquells participants. 

És molt positiu també que en el que és l’acte més important 
de Promoció Econòmica del municipi anualment, hi hagi tan-
tes entitats que hi participin i que ajuden a fer la Fira realitat. 
Les Bruixes del Corredor amb el Cau de Bruixes en el Pou del 
Glaç, la coral Cluster cantant al carrer, El centre Excursionista 

de Dosrius amb el rocòdrom, les Puntaires, els Amics dels 
Animals, la Colla del Pilón amb l’impressionant castell me-
dieval amb taverna, espectacles i jocs medievals, el Sot del 
gall organitzant el ja clàssic Sopar Medieval, els Arquers, Kina 
Kanya... A tots ells moltes gràcies!!!

Un any més, a la fi ra es van poder degustar menjars de tota 
mena i a tothora, des d’esmorzar fi ns a berenar - sopar. Entre 
les parades, algunes entitats i alguns restauradors es va poder 
gaudir d’un bon menjar en un indret bonic, amb una bona 
temperatura i un ambient extraordinari.

Com a novetat aquest 2011, al Molinot s’hi va instal·lar la zona 
d’activitats del Bosc, on sobretot la mainada va estar ben en-
tretinguda. Com a novetat els del Bosc Vertical varen instal·lar 
unes “tirolines”, i els nois de Serveis Forestals F. Masagué van 
fer demostracions d’activitats forestals. Entre aquestes acti-
vitats es va presentar també la “Burricleta”, la bicicleta rural 
elèctrica. 
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IMATGES DE LA FIRA DEL BOSC MEDIEVAL 2011
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OPOSICIÓ DAVANT L’ELIMINACIÓ DEL SERVEI 
D’ATENCIÓ CONTINUADA DEL CAP 
D’ARGENTONA
A fi nals de juny, la Directora Executiva del Vallès Oriental i 
Maresme del CatSalut, Sra. Aurora Dueñas, va informar als 
ajuntaments d’Argentona, Dosrius i Òrrius, de la decisió del 
Servei Català de la Salut d’eliminar, a partir de l’1 de juliol de 
2011, el servei d’atenció continuada del CAP d’Argentona, 
mesura inclosa en el pla de reestructuració i estalvi de la sa-
nitat pública, impulsat per la Generalitat de Catalunya.

<...L’Ajuntament Dosrius, conjuntament amb 
els municipis d’Argentona i Òrrius, va iniciar 
una campanya de sensibilització entre la po-
blació amb recollida de signatures, per tal de 
mostrar el seu rebuig a aquesta retallada dels 
serveis sanitaris...>

A partir del mes de juliol, el nou horari del CAP d’Argentona 
va quedar així: de dilluns a divendres de 8 del matí a 9 del 
vespre i dissabtes de 9 del matí a 5 de la tarda. Fora d’aquest 
horari, caldrà adreçar-se al centre més proper, en aquest cas 
l’Hospital de Mataró, o bé a través del servei d’urgències 
domiciliàries trucant al telèfon 061.

L’alcalde de Dosrius, conjuntament amb els altres dos muni-
cipis, va adreçar un escrit queixant-se per aquesta mesura, 
en el qual, entre d’altres coses s’hi diu:

(...) No entenem com la retallada d’un servei d’urgències pot 
atendre exclusivament a qüestions econòmiques i estadísti-
ques, sense tenir en compte d’altres factors que atempten 
contra drets fonamentals.

(...) el CAP d’Argentona dóna també servei als nuclis veïns 
d’Òrrius i Dosrius, municipis que es troben més allunyats de 
la capital del Maresme. En total aquesta eliminació del servei 
d’atenció continuada afectarà un total de 18.000 habitants. 
Aquesta mesura posarà en perill els casos d’urgència vital 
en els que la distància a recórrer i el temps d’atenció poden 
ser crucials.

(...) el servei d’atenció primària del CAP d’Argentona sempre 
havia estat valorat molt positivament pel Consorci Sanitari 
del Maresme. Resulta incomprensible perquè es vol suprimir 
aquest servei que s’ha qualifi cat d’exemple de gestió i bon 
funcionament. Aquestes situacions de gran injustícia social 
exigeixen adoptar d’altres mesures que permetin reduir els 
costos sense haver de retallar indiscriminadament els ser-
veis.

Per totes aquestes raons ens oposem fermament a aquesta 
decisió que tot i poder justifi car-se des d’un punt de vista 
econòmic, afecta als drets de la persona d’accés als serveis 
sanitaris i protecció de la seva salut.

L’Ajuntament Dosrius, conjuntament amb els municipis 
d’Argentona i Òrrius, va iniciar una campanya de sensibilit-
zació entre la població amb recollida de signatures, per tal 
de mostrar el seu rebuig a aquesta retallada dels serveis sa-
nitaris.

El resultat d’aquesta campanya va ser de prop de 900 signa-
tures només recollides al nostre municipi, que conjuntament 
amb les d’Argentona i Òrrius van sumar unes 2.500 signa-
tures, que varen ser enviades als responsables de sanitat.
 
Tot i això, els tres ajuntaments han continuat fent reunions 
amb el CatSalut, a fi  que les retallades no afectin els tres 
municipis.
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CAMPANYA DE LLUITA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE
Aplicació de larvicides als embornals dels carrers del 
municipi per evitar la proliferació d’aquest mosquit.
Aquest estiu l’Ajuntament, amb la col·laboració del Consell 
Comarcal del Maresme, ha començat a aplicar un tractament 
per evitar el creixement de mosquits dins dels embornals si-
fònics dels carrers. 

Es tracta d’una prova pilot que també s’ha portat a terme a 
22 municipis més de la comarca. Una empresa especialitza-
da s’ha encarregat d’abocar larvicida a un total de 44 embor-
nals sifònics de diferents carrers del municipi. Els embornals 
sifònics acumulen aigua i solen ser punts de cria del mosquit. 
El larvicida, com el seu nom indica, actua contra les larves 
impedint que eclosionin.

El tractament es va començar a aplicar el 15 de juny. La se-
gona aplicació es va fer el dia 20 de juliol i la tercera el dia 13 
de setembre. 

El Consell Comarcal del Maresme s’ha fet càrrec del cost de 
les dues primeres aplicacions, a partir d’un conveni signat 
amb l’Ajuntament. La tercera fase del tractament ha estat 
fi nançada per l’Ajuntament.

A l’hivern no es pot baixar la guàrdia.
Quan les temperatures baixen per sota dels 10ºC, els ous no 
eclosionen i els adults moren. S’ha de tenir en compte, però, 
que els ous són resistents al fred i passat l´hivern, amb la 
pujada de les temperatures i l’arribada de les primers pluges 
de primavera, surten les primeres larves dels ous hivernats. 

A més de les mesures preventives promogudes per l’Ajuntament 
a la via pública, per lluitar contra la proliferació del mosquit cal 
que els veïns i veïnes també tinguin cura i compleixin les mesu-

res preventives dins de l’àmbit privat. 

Què hi podem fer?
Dins els espais privats (jardins, terrasses, balcons...) s’ha de 
buscar tots els petits punts de possible acumulació d’aigua i 
s’ha de tenir cura perquè no continguin aigua més enllà de 5 
dies. Es pot fer seguint aquests senzills consells:

• Posar, sempre que sigui possible, sota cobert tots els petits 
recipients per evitar que s’omplin d’aigua de pluja.

• Buidar dos cops per setmana tots els recipients que esti-
guin a l’aire lliure i que tinguin aigua.
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CAMPANYA PER FOMENTAR LA RECOLLIDA SELECTIVA

A començaments d’estiu, el Consell Comarcal del Maresme 
va visitar Dosrius dins el marc de la campanya Apunta-t’ho 
bé: recicla!

El Consell Comarcal del Maresme porta a terme la recollida 
selectiva de 17 municipis de la comarca, entre ells Dosrius. 
Periòdicament realitza campanyes d’educació i sensibilitza-
ció ambiental que tenen per objecte contribuir a la millora 
d’aquesta recollida selectiva.

Enguany va visitar les escoles del municipi amb la deixalleria 
mòbil i van instal·lar punts d’informació a diferents places del 
municipi.

Un missatge clau de la campanya és que cadascú de nosal-
tres generem més de 1,5 kg de residus cada dia i que molts 
d’aquests residus es poden reciclar i reutilitzar.

Els dies 15 de juny els nens d’infantil i els de cicle inicial i mitjà 
de l’Escola del Pi varen visitar la deixalleria mòbil. El dia 16 
de juny ho varen fer tots els alumnes de l’Escola Encarnació 
Fonoll. Es preveu que aquest hivern els toqui el torn als alum-
nes de l’Institut.

Els dies 20 i 21 de juliol es van instal·lar carpes informatives 
a diferents punts del nucli de Dosrius. Durant aquestes jorna-
des informatives es van visitar tots els comerços del municipi 
que generen residus, El diumenge 24 de juliol la carpa infor-
mativa es va instal·lar al mercat municipal, conjuntament amb 
la deixalleria mòbil.
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LA RECOLLIDA SELECTIVA A DOSRIUS

És ben cert, com s’acostuma a dir, que el millor residu és el 
que no es genera. Però també és cert que, un cop ja l’hem 
generat, la millor manera que tenim per gestionar adequada-
ment els residus que hem produït és la recollida selectiva. És 
a dir, és el millor dels destins que els podem donar.

Cadascú de nosaltres haurem generat aquest 2011 uns 1’9 
kg de residus cada dia. Molts d’aquests residus es poden 
reciclar i reutilitzar i, d’aquesta manera estalviar recursos 
molt escassos i part de l’energia necessària per a la fabri-
cació de nous productes a partir de les matèries primeres 
verges.

Tot allò que no es recicla acaba a la incinera-
dora, amb un alt cost econòmic i ambiental.

A Dosrius, durant el 2010 es va reciclar un 37’7% dels re-
sidus generats, percentatge que està una mica per sobre 
de la mitjana a Catalunya pel mateix any, que es situa en el 
37’5%. Tot i això, es calcula que podríem arribar a separar i 
reciclar un 80% dels residus generats. Per arribar a aquest 
percentatge de reciclatge i a la seva reutilització posterior, 
és absolutament necessària i fonamental la participació ini-
cial de tots.

El procés de reciclar comença a casa
A fi  que el sistema de recollida dels residus funcioni co-
rrectament la participació de tots nosaltres és fonamental. 
Només cal tenir cura de triar els diferents residus que pro-
duïm diàriament a casa nostra i separar-los adequadament. 
Un cop separats els residus cal fer una correcta utilització 
posterior dels contenidors de recollida que tenim al nostre 
abast al carrer.
                                     
                                                                     
                                                                                                 
                                                                                               
                                                                                                        

                     

                                                                            
                      
                                                                                 
Un cop el procés ja ha començat
Un cop els residus estan dipositats en els seus correspo-
nents contenidors l’Ajuntament s’encarregarà de completar 

el procés de recuperació dels residus. El Consell Comar-
cal del Maresme, a través de l’empresa d’economia mixta 
SIMMAR S.L, ha estat contractat per l’Ajuntament a fi  que 
s’encarregui de buidar els contenidors i de portar el seu con-
tingut fi ns a les empreses recicladores.

D’altres fraccions recollides selectivament
Al costat dels contenidors verd, blau i groc hi ha dos conteni-
dors més de recollida selectiva: el marró fosc i el marró clar. 

El contenidor marró clar, és el de la matèria orgànica que 
produïm a la cuina de casa i que produeixen els establiments 
i botigues d’hostaleria i alimentació, així com escoles, llars 
d’infants i residències d’avis. Es buiden els contenidors qua-
tre cops la setmana a l’estiu i tres cops la setmana a l’hivern. 
Aquest residu és molt fàcil de reciclar i obtenir-ne un adob 
natural molt valuós: el compost.

                                                                                                               

El contenidor marró fosc, és el de les restes de poda de jardins 
particulars. Aquestes restes es trinxen i també se’n fa com-
post. Es buiden els contenidors dos cops la setmana. 

Els impropis i la fracció rebuig
Els materials recollits selectivament contenen una petita part 
de residus que no corresponen a la fracció del contenidor i 
que se’ls anomena impropis. Aquests impropis no es poden 
reciclar i han de ser separats i incinerats conjuntament amb 
la fracció rebuig o resta.

Actualment la fracció rebuig o resta recollida en els conte-
nidors de color verd tenen per destí la planta de valorització 
que té el Consorci  per al tractament de residus sòlids urbans 
del Maresme. Es buiden els contenidors quatre cops a 
la setmana a l’estiu i tres cops a la setmana a l’hivern. 
Aquests residus passaran primer per una planta de sepa-
ració per tal de recuperar aquells residus que la gent no ha 
separat en origen. Un cop separats els residus reciclables, la 
resta anirà a la incineradora a cremar.
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Els altres residus especials
Els residus molt voluminosos: mobles vells, electro-
domèstics espatllats, ordinadors, fustes grans,... no po-
den ser dipositats dins cap contenidor dels que hi ha al 
carrer ni poden ser deixats al seu costat. Per contra, ens 
els vindran a buscar a la porta de casa si telefonem primer a 
l’empresa que els recull.

Tota la resta de residus que no compten amb un contenidor 
específi c per a poder ser dipositats han d’anar a la deixalle-
ria: fl uorescents i bombetes, pneumàtics i bateries, olis de 
cotxe i de cuina, pots de pintura i vernissos, piles i bateries, 
mòbils, radiografi es, cartutxos de tinta d’impressora,...

El què costa recollir i tractar els residus de 
Dosrius
Dosrius és un municipi molt dispers, amb tres nuclis de po-
blació separats i diverses urbanitzacions. A més, cal tenir pre-
sent que el nucli de Can Massuet del Far presenta molts qui-
lòmetres de carrers donada la seva tipologia d’urbanització. 
El fet de ser tant dispers fa que el camió que recull la brossa 
hagi d’invertir moltes hores en completar la recollida de totes 
les àrees de contenidors distribuïdes pel municipi.

Aquest 2011 la recollida i el tractament dels residus gene-
rats a Dosrius ha tingut una despesa d’uns 540.745,57 €.

La taxa anual de brossa del 2011 ha estat de 189,90 €. 
Malgrat l’elevat import d’aquesta taxa, l’encara més alt cost de 
la recollida i el tractament dels residus fa que hi hagi dèfi cit en 

aquesta partida. És a dir, el que es recapta en concepte de 
taxa de brossa no cobreix el total del que costa recollir-
la i tractar-la. Actualment la recollida i tractament de la 
brossa és defi citària. 

Si desglossem  la taxa anual en concepte de brossa veurem 
que la incineració del rebuig representa la major quantitat de 
la taxa. A mesura que anem aconseguint augmentar el 
percentatge de residus separats selectivament, la des-
pesa en buidar els contenidors de rebuig i incinerar el 
seu contingut anirà disminuint. Actualment incinerar 
resulta molt costós, tant econòmicament com ambien-
talment!

• 105,5 € de la taxa serveixen per pagar el buidat dels con-
tenidors de rebuig, el transport d’aquest fi ns a la incineradora 
de Mataró i la incineració del rebuig (previ pas per una nau de 
selecció dels materials reciclables barrejats amb el rebuig).

• 31,3 € de la taxa serveixen per pagar el buidat dels conte-
nidors de poda, el seu transport fi ns a la planta compostado-
ra i el seu compostatge.

• 22,3 € de la taxa serveixen per pagar el buidat dels conte-
nidors d’orgànica, el seu transport fi ns a les plantes de com-
postatge i el seu compostatge.

• 13,9 € de la taxa serveixen per pagar el funcionament de la 
deixalleria d’Argentona.

• 14,6 € de la taxa serveixen per pagar la recollida domici-
liària dels residus voluminosos i trastos vells, així com el seu 
tractament a les plantes recicladores.

• 2,3 € de la taxa serveixen per pagar el buidat dels conte-
nidors de paper, envasos i vidre i el seu transport fi ns a les 
plantes recicladores.
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LA DEIXALLERIA MÒBIL

TELÈFON PER A LA RECO-
LLIDA DE MOBLES I TRAS-
TOS VELLS

La deixalleria mòbil ve a Dosrius cada primer diumenge de 
mes i va als tres nuclis.

Servei municipal gratuït
*CANYAMARS: de les 09 h a les 11 h davant de la plaça d’en 
Joan Sillué (entrada al poble)
* CAN MASSUET DEL FAR: de les 11.15 h a 12.45 h a la plaça 
de Can Massuet (aparcament de la zona esportiva). 
* DOSRIUS: de les 13.00 h a 14.30 h al carrer Salvador Dalí 
(aparcament del davant de l’Escola del Pi)

Bombetes i fl uorescents,
Piles i bateries.
Pots de pintura, vernís i aerosols.
Radiografi es i medicaments.
Cartutxos de tinta i tòners.
Joguets trencats, paraigües, paelles,...
Fustes, electrodomèstics i mobles petits.
Oli de cuina usat i pa sec.
Paper, cartró, envasos de plàstic, llaunes,
pots i ampolles de vidre.
Ordinadors i aparells elèctrics.

Servei municipal gratuït
Empresa SIMMAR:
93 799 62 80 de 09 h a 14 h

És recollirà el dilluns al matí, però només en aquelles adreces 
que s’hagi acordat per telèfon. S’ha de deixar els mobles, 
electrodomèstics i altres trastos a la vorera, davant de la porta 
(intentant que molesti el mínim). Es poden deixar a partir de la 
tarda-vespre del diumenge. 

Es recorda que abandonar qualsevol tipus de residu munici-
pal d’origen domèstic a la via publica es considera una infrac-
ció molt greu, la qual es pot sancionar amb multa de 3.001€ 
a 6.000 €. Per tant, deixar mobles, matalassos, fustes,... al 
costat dels contenidors constitueix una infracció molt greu.

SUPORT PER FER UNA AUDITORIA MEDIAMBIENTAL
PER ACONSEGUIR L’ESTALVI ENERGÈTIC
Amb registres d’entrada núms. 4315 i 4316 de 2011, 
l’Ajuntament de Dosrius va rebre unes notifi cacions de l’Ofi cina 
Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de l’Àrea de Medi 
Ambient de la Diputació de Barcelona, segons les quals se li 
comunica la concessió de suport tècnic, per un import total 
de 16.500 euros, per a unes “visites d’avaluació energètica als 
equipaments municipals” i per a la realització d’un “Pla d’acció 
per a l’energia sostenible al municipi de Dosrius”.

Una de les línies de treball del nou govern municipal és la 
de la millora energètica del municipi, mitjançant l’estalvi, 
amb la instal·lació de tot l’enllumenat públic de baix consum, 
d’acord amb el que preveu el pacte de govern signat.

Per aquest motiu, es va demanar a la Diputació de Barcelona 
que fes una auditoria mediambiental, amb la fi nalitat de mar-
car el camí i saber els passos que ha de seguir l’ajuntament 
per aconseguir aquest objectiu.

<...per a la realització d’un “Pla d’acció per a 
l’energia sostenible al municipi de Dosrius”...>

Gràcies al suport tècnic rebut de la Diputació de Barcelo-
na, l’Ajuntament de Dosrius podrà disposar d’un protocol 
d’actuació que servirà com a punt de partida, per aconseguir 
l’estalvi energètic al municipi de Dosrius.
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NORMATIVA MUNICIPAL REFERENT A LA TINENÇA 
D’ANIMALS DE COMPANYIA
1. Els animals de companyia han d’estar inscrits en el cens 
municipal de l’Ajuntament.

2. Els animals de companyia han de portar un microxip 
homologat o bé un altre sistema d’identifi cació homologat. 
També han d’estar vacunats correctament.

3. No es poden tenir més de 5 gossos, o bé més de 6 gats, 
o bé més de 8 animals (gossos + gats) al mateix habitatge.

4. Els gossos no poden estar lligats tot el dia ni romandre 
en un espai petit que els redueixi la mobilitat. L’allotjament de 
l’animal ha de ser adequat, segons les exigències de la seva 
espècie i el medi on ha de viure.

5. No es poden deixar els gossos sols en jardins, patis, te-
rrasses o altres espais oberts durant la nit (de les 22 h a les 
08 h) donat que poden destorbar el descans dels veïns 
amb els seus lladrucs.

6. S’ha d’impedir que els gats (i també gossos) saltin a 

les terrasses i patis veïns i provoquin molèsties amb les 
seves deposicions i orines.

7. La persona que passeja un gos pel carrer ha de recollir, 
amb una bossa de plàstic, les deposicions que el gos 
faci a la via pública (carrer, vorera,...) i dipositar-ho en una 
paperera o contenidor de rebuig.

8. Els gossos considerats potencialment perillosos han 
de tenir la corresponent llicència i complir amb tots els requi-
sits que estableix la llei.

Incomplir alguna d’aquestes normes suposa una in-
fracció que és sancionable amb multes de fi ns a 750 €.

Abandonar animals es considera una infracció molt 
greu, la qual és sancionable amb una multa de fi ns a 
3.000 €. També es considera una infracció molt greu obsta-
culitzar la realització d’inspeccions o no facilitar la documen-
tació dels animals a les autoritats competents per a realitzar 
inspeccions.

ARRANJAMENT DE CAMINS DEL TERME MUNICIPAL DE DOSRIUS
Amb registre d’entrada núm. 4020, l’Ofi cina Tècnica de Pre-
venció Municipal d’Incendis Forestals (Àrea d’Espais Natu-
rals) de la Diputació de Barcelona va notifi car a l’ajuntament 
el pagament d’una subvenció, per import de 20.067,34 
euros, per a l’arranjament, repàs i manteniment de set ca-
mins del terme municipal de Dosrius, inclosa dins la campan-
ya de prevenció d’incendis forestals per al 2011.
 
<...Aquests camins es van acondicionar mit-
jançant una proposta de l’Agrupació de De-
fensa Forestal Serra de Marina...>

Els camins que es van arranjar abans de l’estiu són els que a 
continuació es detallen: 

* Arranjament del camí del cementiri a can Ribot

* Arranjament del camí Pla Gitanos a can Ribot
* Arranjament del camí carener pedrera can Busqué
* Arranjament camí Ral del Far o del Castell
* Arranjament del camí Pi de la Teula a les Planes
* Arranjament del camí de Colònies Forestals, Casanova, 
Pont del Rial
* Arranjament del camí de can Rimbles.

Aquests camins es van acondicionar mitjançant una propos-
ta de l’Agrupació de Defensa Forestal Serra de Marina.

Aquesta subvenció representa gairebé el 100% del cost total 
dels arranjaments de camins, així com una millor seguretat i 
tranquil·litat a l’hora d’afrontar la  campanya d’estiu, davant 
del risc d’incendi que poden representar els camins forestals 
que no estan en les condicions adequades. 
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SISTEMES DE RECOLLIDA DE LES RESTES DE PODA 
DELS JARDINS
Dosrius és un municipi on la majoria dels habitatges són del 
tipus unifamiliar amb jardí. Això suposa que, per a un municipi 
petit de poc més de 5.000 habitants i molt dispers, hi ha més 
de 1.500 habitatges que tenen parcel·les amb jardí, els quals 
generen moltes restes vegetals que cal gestionar correctament.

Actualment l’Ajuntament posa a dis-
posició dels veïns i veïnes del municipi 
dos sistemes de recepció d’aquestes 
deixalles.

1. CONTENIDORS ESPECÍFICS PER A LES RESTES DE 
PODA AL CARRER
A cada àrea de contenidors del carrer hi ha, almenys, un 
contenidor de 1.000 l  de color marró fosc específi c per a les 
restes de poda. Es recull i buiden els contenidors dos 
dies la setmana, cada dimarts i dijous.

En aquests contenidors s’hi poden dipositar les següents restes:

Branques i restes llenyoses
Troncs i soques
Gespa, pinassa i fullaraca

Sempre sense bossa de plàstic!

No es poden abocar restes de menjar de la cuina. Aques-
tes restes han d’ésser dipositades al contenidor específi c 
d’orgànica (contenidor petit de dues rodes de color marró clar).

No podran utilitzar els contenidors marrons de 1000 l els jardiners 
i les empreses de jardineria que realitzin tasques de neteja a jar-
dins particulars. En aquests casos, caldrà que les empreses de 
jardineria portin les restes de poda  a la deixalleria municipal. En 
cas de particulars que generin grans quantitats de poda al seu 
jardí també hauran d’utilitzar el servei municipal de la deixalleria.

No es poden abocar restes de poda a la vorera, ni que sigui 
al costat del contenidors marrons. Els camions que recullen la 
poda no estan adaptats per a recollir les restes de la vorera i 
els operaris no disposen del temps ni dels mitjans per fer-ho. 
Abocaments com els que es van trobar els operaris de reco-
llida el dia 29 de setembre de 2011 al costat dels contenidors 
del C/ de la Roca només fan que perjudicar-nos a tots. 

Abocament irresponsable del dia 29 de setembre al carrer de la Roca

• S’impedeix el pas de vianants per la vorera i l’estacionament 
de vehicles pel carrer.
• Es difi culta la visibilitat dels vehicles que circulen pel carrer.
• Es difi culta l’accés als contenidors de l’àrea.
• Es crea una imatge desagradable per als veïns de la zona.
• Es difi culta molt la tasca de recollida per part dels operaris.
• Es retarda l’horari de recollida de la resta d’àrees.

Tenint en compte que es considera una infracció molt 
greu abocar qualsevol residu a la via pública i que 
aquest fet comporta sancions de 3.001 € a 6.000 €, la 
policia obrirà acta cada cop que es repeteixi aquest fet per tal 
de sancionar als responsables. 

2.- DEIXALLERIA MUNICIPAL (UBICADA A ARGENTONA)
La deixalleria accepta, en petites i en grans quantitats, els 
següents residus vegetals:
• Branques i restes llenyoses
• Troncs i soques
• Gespa en grans quantitats
• Pinassa o fullaraca en grans quantitats

És un servei gratuït per a tots els veïns i veïnes del municipi. En 
alguns casos (jardiners, empreses de jardineria) poden haver-
hi limitacions de quantitat o freqüència. 
Per tal que el servei sigui gratuït, cal dis-
posar d’una targeta d’usuari de la deixa-
lleria. Aquesta targeta està a disposició 
dels veïns, només cal que passin per 
l’Ajuntament a recollir-la.

La deixalleria es troba a C/ Can Carmany s/n 

Plànol d’accés a la deixalleria d’Argentona

HORARI:
De 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores de dilluns a divendres
De 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores el dissabte
De 10 a 14 hores el diumenge

A més d’aquests dos sistemes oferts per l’Ajuntament, 
els particulars poden portar a terme el següent: 

3.- L’AUTOCOMPOSTATGE DOMÈSTIC
L’autocompostatge domèstic consisteix en disposar les restes del 
jardí (fulles, gespa, branques petites) barrejades amb les restes 
orgàniques de la cuina (verdura, peles de fruita, pa sec,...) dins un 
compostador ubicat al jardí per tal que, amb els mesos, aquestes 
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restes perdin volum, s’assequin i es transformin en compost, el 
qual es podrà aprofi tar per adobar les plantes del jardí. 

L’autocompostatge es pot fer amb compostadors de l’Ajuntament 
o bé amb compostadors propis. Els habitatges que portin fent au-
tocompostatge domèstic durant un any, i per tant no hagin emprat 
cap dels altres sistemes que ofereix l’Ajuntament de recollida de 
restes del jardí o orgàniques de la cuina, tenen una bonifi cació del 
20 % en la taxa de la brossa de l’any següent. Per tal de poder 
acollir-se a aquesta bonifi cació, cal que sol·licitin, mitjançant ins-
tància, a l’Ajuntament que se’ls faci una inspecció tècnica. 

4.- CREMA DE LES RESTES
Branques, troncs i fulles es poden cremar dins les parcel·les 
particulars sempre i quan la crema es produeixi dins el pe-
ríode permès, s’ompli un comunicat de crema al registre de 
l’Ajuntament i es realitzi seguint la normativa vigent.

Aquest any el començament del període de crema s’ha retardat 
fi ns a l’1 de novembre del 2011 i s’acabarà el 14 de març del 2012.

Hisenda
L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRES-
SUPOST DE 2010, AMB NÚMEROS POSITIUS
El servei d’intervenció de l’Ajuntament de Dosrius, amb el 
suport de la Diputació de Barcelona, ha liquidat el pressupost 
d’aquest ajuntament, corresponent a l’any 2010, amb un ro-
manent positiu de 29.746,08 euros.

Aquests diners són a lliure disposició, per a qualsevol neces-
sitat que es tingui.

<...la ràtio d’endeutament de l’Ajuntament de 
Dosrius és del 36% dels seus recursos ordinaris...>

Així mateix, la liquidació contempla un romanent positiu 
afectat de 133.277,87 euros. Aquesta afectació és perquè 
aquesta quantitat únicament es pot dedicar a inversions.

Aquests diners són el resultat d’una bona gestió en l’àmbit 
de la recerca de subvencions, donat que es van aconseguir 
nous recursos no previstos que van permetre refi nançar al-
guns projectes d’inversió.

Al mateix temps, gràcies a un conveni urbanístic, hi ha una 
disposició per invertir uns 40.000 euros, que s’han de gastar 
amb millores al nucli de can Massuet del Far.

S’ha de ressaltar que amb el tancament del pressupost de 
l’any 2010, la ràtio d’endeutament de l’Ajuntament de Dos-
rius és del 36% dels seus recursos ordinaris. Els ajuntaments 
que estiguin per sota del 75% d’endeutament poden dema-
nar préstecs per fer inversions.

Cal recordar que tenim aprovat un Pla de Sanejament per al 
període 2011-2013 i que per a aquest 2011, el Pla de Sa-
nejament contemplava que l’endeutament fos del 50% dels 
recursos ordinaris. 

Només en un any s’ha fet aquest esforç especial, perquè els 
números surtin molt millor del que inicialment estava previst, 
això és gràcies a la cura que s’ha tingut a l’hora de fer des-
pesa dins de l’ajuntament.

CALENDARI FISCAL ANY 2012
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS-NO DOMICILIATS                                   04/04/2012 05/06/2012
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS                                     01/06/2012
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS                                     02/11/2012
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS                                                  05/09/2012 05/11/2012
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA                                           03/02/2012 04/04/2012
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES                                                 05/09/2012 05/11/2012
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES                                                   04/04/2012 05/06/2012
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES COMERCIALS                                        04/04/2012 05/06/2012
TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL                                                   04/04/2012 05/06/2012
TAXA PER LA CESSIÓ D’ÚS PRIVATIU DE BÚSTIA                                          05/09/2012 05/11/2012

Model de compostador que ha proporcionat l’Ajuntament en anteriors campanyes
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Cultura

Des del primer dia d’aquest darrer semestre de l’any, la regi-
doria de cultura ha estat treballant com sempre a ple rendi-
ment per oferir un ventall important i variat d’actes culturals 
per a la població del municipi de Dosrius. Sí és cert que, des 
de les darreres eleccions municipals hi ha hagut un canvi de 
regidor però, tal i com ens havíem proposat, la feina que s’ha 
realitzat i que s’està realitzant ha tingut i tindrà la continuïtat 
que tots desitjàvem.

S’ha continuat amb molts dels actes que es duien a terme 
des de feia molts anys: les Festes Majors dels tres nuclis 
urbans, la celebració de l’onze de setembre, les sortides al 
teatre... Però també se n’han recuperat alguns dels que feia 
anys que s’havien perdut, com per exemple les havaneres de 
la plaça Pla de la Calma de Can Massuet. 

Però anem a pams i destaquem alguns dels actes que s’han 
realitzat durant aquest període:

Sortides al Teatre
En primer lloc cal mencionar les sortides populars al teatre. 
Aquest any es va realitzar una primera sortida al teatre Goya, 
a veure una obra molt interessant: “Truca un inspector”. No 
cal dir que actors de primera línea com Josep M. Pou, Carles 
Canut i Victòria Pagès, d’ entre d’altres, ens van fer passar 
una estona d’allò més entretinguda i, a més, mitjançant el 
misteri intrínsec de la pròpia obra, van aconseguir fer-nos ru-
miar una miqueta sobre la importància de formar part d’una 
societat i, alhora, que som plenament responsables de tot 
allò que li passa a la resta de la gent que ens envolta.

Cartell anunciant la sortida al teatre.

Tal i com és tradició al nostre municipi des de la primera sor-
tida que es va realitzar, l’èxit d’afl uència va ser espectacular. 
En cada una de les sortides, i amb aquesta darrera ja en 
portem divuit, les entrades es van exhaurir als pocs dies de 
posar-les a la venda. 

La següent sortida, i també amb les entrades exhaurides, va 
ser al teatre Poliorama. Va suposar un canvi total d’estil: vam 
anar a veure “Forever Young”, una obra dels genials TRICI-
CLE, que ens van fer passar una estona d’allò més divertida 
i entretinguda, alhora que també ens van fer plantejar què 
farem nosaltres a l’any 2050. Tal i com esperàvem, l’èxit i la 
diversió van estar totalment garantits...

Festes Majors 
Uns dels actes estrella de cada any són les Festes Majors. 
Aquest any i durant els mesos de juliol, agost i setembre es 
van celebrar les dels tres nuclis de població (Canyamars, Can 
Massuet i Dosrius). Destacar un o altre acte seria una mica 
perillós, cada persona, segons els seus gustos, es fi xa en 
una o altra actuació, en una o altra orquestra, en un o altre 
espectacle.

En general, la valoració de les festes majors és molt positiva, 
van haver-hi actes per a totes les edats i per a tots els gustos 
i, si fem cas de l’assistència de la gent en cada un dels es-
deveniments, ens va deixar un bon regust de boca al veure’n 
la gran participació.

Actuació dels capgrossos de Mataró durant la Festa Major de Dosrius.

Els infl ables per a la mainada a can Massuet del Far.
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11 de setembre
Un any més, des de la regidoria de cultura, es va preparar 
la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Com ja és 
tradició en el nostre municipi, el dia onze de setembre es van 
dur a terme una sèrie d’actes commemoratius a la plaça de 
l’Ajuntament. En primer lloc, es va realitzar l’ofrena fl oral per 
part de tots els partits polítics i alguna que altra entitat mu-
nicipal. Cada partit va fer l’ofrena del seu ram de fl ors al mo-
nument de Catalunya. Tot seguit, el sr. Josep Maria Sagristà 
va procedir a fer una lectura d’una tria de poemes relacionats 
amb la història de Catalunya. La tria dels poemes va ser molt 
selecta i la lectura per part del sr. Sagristà va ser sublim.

Posteriorment, l’acte va continuar amb la lectura del manifest 
de l’Ajuntament i tot seguit la lectura del manifest de cadas-
cun dels grups polítics del municipi. Finalment, l’acte es va 
cloure amb un petit refrigeri per a tots els assistents.

Havaneres a la Plaça Pla de la Calma (Can 
Massuet)
Aquests any, i per iniciativa de la comissió de Festes de Can 
Massuet, es va recuperar un acte que feia molts anys que 
s’havia perdut: les Havaneres de la Plaça Pla de la Calma de 
Can Massuet del Far.

Sí és cert que el format d’ enguany, si es compara amb el 
de les 24 edicions anteriors, va ser una mica diferent: en pri-
mer lloc, abans de començar l’actuació musical, es va fer un 
sopar a la fresca. Un altra diferència va ser que només hi va 
assistir un grup de cantaires en comptes de dos, com s’havia 
fet anys anteriors. Finalment, la darrera diferència va ser el 
canvi de data, no es va celebrar al juny sinó al setembre.

En un primer moment la cantada estava prevista per al dia 
24 de setembre, però per problemes climatològics es va ha-
ver d’ajornar per a la setmana següent. L’organització, tenint 
en compte el canvi de data per la pluja, el poc temps que 
s’havia disposat per fer difusió de l‘acte, l’època de l’any en 
què ens trobàvem (a les nits ja començava a fer fresca) i que 
feia més de cinc anys que l’acte no es realitzava, va valorar 
molt positivament l’assistència de gent en aquest acte, ja 
que varen ser quasi 150 persones les que van poder gaudir 
d’aquest esdeveniment musical. 

No obstant això, encara que el grau de satisfacció per part 
de la comissió de festes i de l’Ajuntament de Dosrius va ser 
força elevat, s’està treballant amb la idea que per a l’any vi-
nent seria aconsellable fer un canvi de data. S’està valorant 
que la nova data sigui a fi nals de juliol, un parell de setmanes 
abans de la Festa Major de Can Massuet. D’aquesta manera 
passaria a ser una mena de “preludi” de la Festa Major. A més 
hi hauria una menor possibilitat de pluja i la temperatura per 
fer el sopar seria més agradable. Amb tot això, ben segur que 
en properes edicions l’afl uència de públic serà molt superior.

Actes Nadal
Finalment, ja només queda parlar dels darrers actes que hi 
ha previstos des d’ara fi ns a fi nals d’any: els Actes de Nadal 
2011-2012.

Tenim moltes propostes i iniciatives per fer uns actes nada-
lencs força variats i adreçats a tothom, però molt especial-
ment a la mainada, que sense cap tipus de dubte, són els 
que viuen aquestes festes amb més il·lusió i intensitat. Entre 
molts actes, no hi faltaran els patges reials, el concert de Na-
dal, els actes per a joves i sobretot, sobretot, l’acte estrella i 
més esperat per a tots els nens i nenes: la  Cavalcada de Reis 
!!!! Segur que tots ens emocionarem molt quan veiem passar 
els tres Reis d’Orient portant una pila de regals i il·lusions per 
a tots els vilatans i vilatanes del nostre municipi...

...si fa o no fa, la mateixa il·lusió que posarem nosaltres, des 
de la regidoria de cultura, per continuar treballant durant els 
propers mesos per a tot el municipi de Dosrius.

El ball de Festa Major a Canyamars.

Ofrena fl oral davant del monument a Catalunya.

Les havaneres de can Massuet del Far.
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L’ARXIU MUNICIPAL DE DOSRIUS (AMD) VA REBRE 
DUES SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Durant l’any 2010, l’Arxiu Municipal de Dosrius (AMD) de 
l’Ajuntament de Dosrius va rebre dues subvencions proce-
dents de l’Ofi cina de Patrimoni Cultural, Àrea de Cultura de la 
Diputació de Barcelona, per un import total de 4.994,80 euros.

<...la publicació de la revista Duos Rios, núm. 
3, que es dedicarà a la Guerra Civil al municipi 
de Dosrius...>

Una d’aquestes subvencions va ser per a la restauració de 
documents de l’arxiu. Concretament, la documentació que 
es va restaurar va ser quatre  llibres d’Actes de Ple dels anys 
1916 fi ns al 1924, que estaven malmesos. Amb la fi nalitat de 
poder portar a terme la restauració dels esmentats llibres, la 
Diputació hi va aportar la quantitat de 1.394,80 euros.

Els 3.600 euros restants, la Diputació de Barcelona els va 
aportar per a la subvenció a activitats adreçades a la recu-
peració de la memòria històrica, concretament per a la publi-
cació de la revista Duos Rios, núm. 3, que es dedicarà a la 
Guerra Civil al municipi de Dosrius, per a la qual ja es tenen re-
dactats els articles i s’espera que aviat surti a la llum pública. 

Gràcies a aquests ajuts de la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament pot restaurar documentació antiga i deteriorada 
de l’arxiu i recuperar la memòria històrica del municipi, pre-
servant, garantint i impulsant el coneixement i la difusió de la 
història del  poble.

Llibres d’actes ja restaurats.

ITINERARI “L’AIGUA, EL NOSTRE SIGNE D’IDENTITAT”
(Acte inclòs dins les Jornades Europees de Patrimoni (JEP)

El diumenge 25 de setembre d’enguany, va tenir lloc l’itinerari 
“L’aigua, el nostre signe d’identitat”, activitat inclosa dins les 
Jornades Europees de Patrimoni (JEP), que es tracta d’una 
iniciativa que se celebra anualment i que vol fomentar el co-
neixement i el respecte pel patrimoni cultural i artístic. Es van 
fer més de 300 activitat culturals arreu de Catalunya, els dies 
23, 24 i 25 de setembre, amb visites a monuments, jaciments 
arqueològics, museus, rutes guiades, ...

Aprofi tant aquest esdeveniment, l’Ajuntament de 
Dosrius, concretament l’Arxiu Municipal de Dosrius 
(AMD,) va voler organitzar aquest acte i incloure’l 
dins d’aquestes jornades, amb la fi nalitat de donar 
a conèixer un dels nostres patrimonis més valuo-
sos: l’aigua, i molt concretament tots aquells edifi cis 
o elements que hi estan vinculats o relacionats, tant 
a nivell arquitectònic com natural.

L’itinerari va estar guiat per membres de l’Arxiu 
Municipal de Dosrius (AMD) i de l’Escola de Natura 
del Corredor (ENC) i va comptar amb l’assistència 
d’unes 40 persones (als voltants de 30 adults i uns 
10 nens/es).

El recorregut es va iniciar al safareig del Comú i va 
continuar cap a la font de la Plaça d’Espanya, la de 
Sant Sebastià (carrer Pau Casals), El pont de la riera 
de Rials, la Torre de les Aigües, Galeries de la riera 
de Rials, les dues rieres, safareig de la Resclosa de 

Baix i la caseta Courtain o la mina, on vam poder comptar 
amb les explicacions de representants de l’empresa Sorea, re-
ferents a l’aqüeducte de Dosrius, i es va poder visitar l’interior, 
amb les seves galeries i els barratges.

Amb aquesta visita guiada esperem haver contribuït a una mi-
llor difusió del nostre patrimoni arquitectònic i natural i haver 
donat a conèixer i conscienciar de la importància que té l’aigua 
al municipi de Dosrius.

Part del grup reunit davant del Safareig del Comú.
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PRESENTACIÓ DEL DVD “LA GUERRA DELS TRES ANYS 
(1936-1939) AL MUNICIPI DE DOSRIUS” . 
Diàleg entre la Memòria i la Història

El dissabte 19 de març d’enguany, al gimnàs del CEIP del Pi 
de Dosrius, va tenir lloc l’acte de presentació del DVD “La gue-
rra dels tres anys (1936-1939) al municipi de Dosrius. Diàleg 
entre la Memòria i la Història”, editat per l’Ajuntament de Dos-
rius i la Diputació de Barcelona, amb l’assistència d’unes 150 
persones.

L’Arxiu Municipal de Dosrius, conjuntament amb l’Ignasi Soler, 
van fer aquest documental al llarg de quatre anys,  ja que la 
primera entrevista es va fer a l’agost del 2007 i les últimes el 5 
de febrer d’enguany.
 
Durant aquest període de temps es va entrar a les cases de 
20 persones del municipi de Dosrius, que van explicar allò que 
van viure, allò que saben, allò que senten i que pensen de la 
guerra. Aquestes 20 persones, unes són una representació 
dels nois i homes de Dosrius Canyamars i El Far que van anar 
al front; altres parlen com a fi lls o fi lles que van  perdre el pare 
a la guerra i altres la van viure i la van patir des del municipi de 
Dosrius.

Els temes o capítols que es tracten al DVD van des de la vida 
al front fi ns a la vida al municipi de Dosrius, explicant com van 
viure l’anada a l’escola, els bombardeigs, la gana, els embos-
cats, els refugiats, la retirada, el cost humà de la guerra ...

Tot això amb una música de fons composada pel músic dos-
riuenc, Pep Lladó, que va fer una peça extraordinària pensada 
especialment per a aquest dvd. 

En defi nitiva, es tracta d’un dvd que té una durada de 78 mi-
nuts, un document coral on els autèntics protagonistes són 
el municipi de Dosrius i la seva gent durant la guerra, són les 
20 persones entrevistades de Dosrius, Canyamars i El Far, ja 
que sense els seus records, sense 
les seves vivències, sense les seves 
explicacions i les seves experiències 
de la guerra, sense això que en diem 
història oral o memòria històrica, 
aquest documental no hagués estat 
mai possible.

L’endemà, el 20 de març, als Jardins 
de la Memòria Històrica, es va proce-
dir al descobriment del faristol amb el 
nom de les víctimes de la Guerra al 
municipi de Dosrius. 

Es tracta d’un faristol, obra de 
l’artista local Luz del Mar, on hi cons-
ten els noms dels 23 nois de Dosrius, 
Canyamars i El Far que van perdre la 
vida durant la guerra, amb la fi nalitat 

que no restin en l’oblit i que el seu record estigui viu a les nos-
tres memòries, perquè ells són els que més hi van perdre, ja 
que hi van perdre la seva vida. Aquest va ser doncs, un home-
natge a ells i a les seves famílies.

Caràtula del DVD

Descobriment faristol.
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ELS NOSTRES AVANTPASSATS

Després de moltes reunions i planifi cacions per part de 
l’ajuntament amb les escoles municipals i algunes entitats del 
poble, després de donar-li moltes voltes per tal de realitzar 
una programació que resultés prou atractiva i interessant per 
a la població del municipi, fi nalment es va aconseguir fer un 
calendari amb els actes inclosos dins les jornades dedicades 
a “Els Nostres Avantpassats”.

Els primers actes van ser destinats al més menuts: els nens i 
joves del municipi. Van consistir en la realització d’uns tallers 
d’Arqueolític. Durant unes hores, l’exterior de l’escola del 
Pi es va transformar en un peti poblat Iber. Els nens i joves 
podien, mitjançant diferents tallers, assabentar-se i, fi ns i tot, 
tocar-ho amb les seves pròpies mans, què menjaven, com 
caçaven, com vivien i com vestien, entre d’altres, els primers 
pobladors del nostre municipi.  

Posteriorment, els alumnes de secundària de l’ institut tam-
bé van realitzar uns tallers i exposicions relacionats amb els 
nostres avantpassats.  

Un altre dels actes que va tenir força acceptació i partici-
pació per part de la població, va ser la conferència que va 
realitzar l’arqueòloga Imma Bassols. Va ser tanta la gent que 
va assistir-hi, que la sala de psicomotricitat de l’escola bres-
sol es va fer petita i moltes persones van haver d’escoltar la 
conferència com van poder des del pati posterior de l’escola. 
Tot seguit, un cop acabada aquesta conferència, l’Escola de 
Natura del Corredor (ENC) i la mateixa Imma Bassols van fer 
una visita guiada a la Cova sepulcral de la Costa de can 
Martorell de Dosrius. L’Imma havia format part de l’equip 
d’arqueòlegs que es van encarregar de fer l’excavació. El dia 
va concloure amb la inauguració de l’arranjament de la cova, 
així com la col·locació d’un plafó informatiu i un petit refrigeri 
per a tots els assistents.

El dissabte dia 9 d’abril es va fer la sortida a Ullastret i 
Serinyà. Un autocar d’aproximadament unes 50 places va 
sortir ple del municipi de Dosrius en direcció al Baix Empor-
dà, concretament cap a  la Ciutat ibèrica d’Ullastret, que fou 
construïda a partir del segle VI a C., sobre el petit Turó de 

Assistents a la visita a la Cova Sepulcral, guiada per Imma Bassols

Tallers d’Arqueolític al CEIP del Pi
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Sant Andreu, des d’on es domina un extraordinari paisatge 
de l’Empordà.

Durant la visita guiada, per una “indiqueta”, a l’interior del 
recinte, ja excavat, s’hi van poder veure restes d’habitatges, 
cisternes, sitges utilitzades per emmagatzemar gra, espais 
públics, com ara temples, la disposició dels carrers adaptats 
al pendent de la muntanya i les restes de la muralla, amb 
torres quadrades i circulars. Al mateix temps, també es va 
visitar el museu, situat a l’interior del mateix poblat, on hi ha 
les troballes de les excavacions.

Després de dinar a Palau-sator, es va anar en direcció Se-
rinyà, per visitar el Parc de les Coves prehistòriques, un pa-
ratge únic per endinsar-nos i apropar-nos al lloc on vivien els 
caçadors recol·lectors de la prehistòria, per traslladar-nos al 
Paleolític (15.000 – 9.000 a C). Aquest indret està format per 
diversos abrics o coves obertes en un talús de roca  travertí-
nica. Es van visitar tres coves: la cova de Reclau Viver, cova 
de l’Arbreda i cova de Mollet.

Amb aquestes jornades dedicades als avantpassats, es 
pretén que la població del municipi de Dosrius, començant 

pels més petits i continuant per als adults i grans coneguin 
la nostra història i els nostres avantpassats: com vivíem, 
què menjaven, de què vivien, com anaven vestits, com 
s’enterraven, ...
 
Aquest seguit d’actes dedicats als nostres avantpassats es 
realitzen cada dos anys i enguany van tenir força accepta-
ció i un nombre d’assistència considerable en cadascun dels 
actes celebrats. També cal mencionar com a fet molt impor-
tant, que varen ser moltes les entitats, organismes i particu-
lars que varen fer possible aquestes jornades, mitjançant la 
seva col·laboració. Per exemple, vàrem comptar amb l’ajut de 
l’escola del Pi, l’Escola Encarnació Fonoll, la Secció Institut de 
Dosrius, l’Escola Natura del Corredor, l’Arxiu Municipal de Dos-
rius (AMD), Avv de Can Massuet, Antequem, la Diputació de 
Barcelona i l’Escola Bressol de Dosrius, entre d’altres.

Conferencia sobre la Cova Sepulcral de la Costa de Can Martorell, a l’Escola Bressol

Tot el grup a Serinyà Visita guiada Ullastret
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HOMENATGE A LA GENT GRAN

ESPAI DONA DOSRIUS

El passat 12 d’octubre es va celebrar la diada de la Gent 
Gran, era una festa molt esperada per a les persones majors 
de 70 anys, però també per als seus acompanyants i els 
col·laboradors i col·laboradores que ajuden a què aquest es-
deveniment i trobada llueixi d’una manera considerable.

Enguany va ser la 47a edició en un format diferent, ja que ha anat 
canviant a mesura que han anat passant els anys, però amb la 
mateixa base i esperit que la primera trobada, l’any 1965. Els 
gegants no ens han deixat mai d’acompanyar, el mossèn que 
fa un nou format de missa de campanya, el cor parroquial de 
Dosrius i voluntaris i més voluntaris per ajudar a l’organització. 

Les persones homenatjades varen venir acompanyades per 
una altra persona, igual que durant la primera edició, per gau-
dir dels actes que s’havien programat des de la regidoria de la 
Gent Gran: ballada de gegants, missa de campanya, un bon 
esmorzar, parlaments i un espectacle de música tradicional.

Cal fer un esment especial a les entitats fi nanceres del muni-
cipi: Caixa Laietana i Caixa de Pensions, ja que amb la seva 
col·laboració, principalment econòmica, fa que es pugui donar 
un contingut de qualitat a les persones que són el nostre referent, 
el nostre mirall a anys vista i que per molt que els donem mai els 
podrem donar els que es mereixen, ja que els hi devem tot.

QUÈ ÉS L’ESPAI 
DONA

L’espai Dona Dosrius 
pretén ser un recurs que 
ofereixi una sèrie de ser-

veis, projectes i accions promoguts des de l’àrea d’igualtat i 
adreçats a tota la població del municipi de Dosrius.

Amb la seva posada en marxa l’àrea d’igualtat vol donar res-
posta a les diferents demandes d’informació, assessorament 
i atenció de moltes dones i homes  del municipi,  potenciar 
els processos d’autonomia de les dones, lluitar per pal·liar les 

situacions de desigualtat de gènere i el que és més important, 
desenvolupar les accions recollides al Pla d’igualtat local.

Aquest espai ha de ser també un instrument comunitari per 
desenvolupar i promoure la participació política i social de 
les dones del municipi i per avançar en la construcció d’una 
ciutadania que inclogui la perspectiva de gènere, tal i com 
queda recollit a l’actual pla d’igualtat del municipi de Dosrius.
Des de l’àrea d’igualtat es vol donar un pas més per tal 
d’aconseguir la creació d’un espai municipal que faciliti la co-
municació, la informació, la formació i l’aprenentatge per a la 
vida personal, familiar, laboral i social de les dones i homes 
del municipi.

Ballant sardanes el dia de la Festa de la Gent Gran.

Espai
Dona
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SERVEIS I PROGRAMES 
DE L’ESPAI DONA

INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT

- Informar dels programes, serveis, recursos i activitats que 
es realitzen al municipi i a la comarca en relació als temes 
de gènere.

- Informar a les dones que pateixen violència o aquelles per-
sones que ho demanin sobre recursos i serveis específi cs 
i el conjunt de les actuacions que contempla la Llei de Me-
sures integrals contra la violència de Gènere i tota la legis-
lació vigent al respecte.

- Informació i orientació en l’àmbit laboral.
- Informació i orientació en l’àmbit formatiu.

Des de gener de 2011 fi ns a setembre de 2011 l’espai 
dona Dosrius ha realitzat 53 entrevistes, per tal de ofe-
rir informació, orientació i assessorament.

ATENCIÓ I SUPORT PERSONALITZAT

- Donar informació, orientació i atenció individualitzada a les 
dones del municipi.

- Valorar la derivació a professionals del municipi i de l’equip 
segons la situació que presenti la dona.

- Detectar i recollir les demandes que les dones manifestin.
- Oferir suport a la infància en risc, derivada de la discrimina-

ció de gènere, de la que sovint son víctimes secundàries.

Des de gener de 2011 fi ns a setembre de 2011 l’espai 
dona Dosrius ha realitzat 64 entrevistes que han calgut 
d’atenció i suport personalitzat.

ATENCIÓ PSICOLÒGICA 
I ASSESSORAMENT JURÍDIC

- Oferir un espai d’atenció psicològic per a aquelles dones 
del municipi que ho requereixin.

- Oferir un espai d’assessorament jurídic per a dones del 
municipi que ho requereixin, el servei jurídic es realitza els 
dijous a la tarda, 2 cops al mes.

Atenció psicològica
Des de gener de 2011 fi ns a setembre de 2011 l’espai 
dona Dosrius ha realitzat 59 intervencions a l’espai de 
psicologia per a dones, actualment són 8 les usuàries 
amb tractament i visites periòdiques al servei de psico-
logia i 2 usuàries que participen en grups d’ajuda mútua.

Assessorament Jurídic
Des de gener de 2011 fi ns a setembre de 2011 s’han 
realitzat 31 entrevistes al servei jurídic que s’ofereix 
quinzenalment, els dijous a la tarda.

FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ 

- Organitzar tallers, cursos, jornades des d’una perspectiva 
de gènere.

- Potenciar la participació de les dones del municipi.
- Realitzar campanyes de sensibilització adreçades a tota la 

població.
- Promoure la participació ciutadana vers el treball per a la 

igualtat i la no discriminació per raó de gènere.
- Possibilitar els espais d’intercanvi i trobada entre dones.
- Dotar l’espai dels recursos necessaris i dissenyar l’espai de 

manera que tingui identitat de gènere.

Les activitats realitzades per part de l’Espai Dona han 
estat:
- Concurs Literari.
- Setmana cultural per celebrar el dia internacional de 

la Dona.
- Setmana de sensibilització en contra la violència de 

gènere.
- Exposició de l’ICD.
- Xerrades i tallers per a Dones
- Taller per preparar el part.

UBICACIÓ I RECURSOS HUMANS

L’Espai Dona Dosrius està ubicat a les dependències del 
departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Dosrius. 
Aquest és el punt de coordinació i gestió de tots els progra-
mes i projectes de l’àrea d’igualtat per a la implementació de 
les polítiques d’igualtat a nivell municipal.

Horari d’atenció: dimarts, dimecres i dijous, de 16 h a 19 h.

L’equip de professionals està integrat per: 

Agent d’igualtat i treballadora social
Responsables tècnics i encarregats de fer tasques d’atenció 
o recepció de casos nous, fent el seguiment i les coordina-
cions dels casos oberts. A més serà el responsable de les 
coordinacions entre professionals dels serveis i professionals 
externs. D’altra banda s’encarregà de dur a terme el progra-
ma d’actuació anual on quedaran recollides, entre d’altres, 
cursos, programes de sensibilització, ...
L’agent d’igualtat i la treballadora social seran els responsables 
tècnics del servei i realitzaran, d’entrada, 10 hores setmanals.

Psicòloga 
Psicòloga amb formació i experiència en la intervenció amb do-
nes que han patit situacions de discriminació i/o violència per 
raó de gènere, i en la conducció de grups terapèutics de dones.

Advocada 
Advocadessa amb coneixements en perspectiva de gènere 
per orientar sobre les diferents qüestions judicials.
L’advocada realitzarà 8 hores mensuals. 
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Joventut

Després de molts esforços, fi nalment, des de la regidoria de 
Joventut ja s’ha obert el Punt d’Informació juvenil de Can 
Massuet. D’aquest manera hem aconseguit que hi hagi un 
local per a joves a cadascun dels nuclis. Els joves de Can 
Massuet ja poden gaudir d’un espai propi on trobar-se, reunir-
se i fer activitats. 

El PIJ de Can Massuet va obrir a fi nals del mes de març al local 
de sobre el bar de les Piscines. Amb l’obertura al mes d’abril 
del local de Covasa, i aprofi tant les magnífi ques instal·lacions, 
l’espai del PIJ es va traslladar allà. 

A dia d’avui ja està consolidat con un punt de trobada dels 
Joves de Can Massuet, i gràcies al dinamitzador fi x que obre 
l’espai 6 hores a la setmana, els joves poden fer diferents ac-
tivitats, talles i tornejos. 

Entre els serveis que s’ofereixen en el PIJ de Can Massuet hi 
ha internet, servei d’impressions, videojocs, tennis taula, es-
pais per fer treballs...

Seguint amb la voluntat que els joves del municipi puguin gau-
dir al màxim dels diferents PIJ que tenim, a partir d’aquest 
estiu la regidoria de Joventut paga els bitllets de bus a aquells 

joves que es vulguin desplaçar a algun dels PIJ del municipi 
que no els queda proper. D’aquesta manera ens assegurem 
que tots els joves tenen accés, com a mínim, a un dels 3 
espais joves que, de dilluns a divendres, sempre hi ha obert. 

Destacar, d’altra banda, que aquest ha estat l’any de la con-
solidació de l’Estiu Jove. Durant poc més de 4 setmanes a 
l’estiu, s’organitza tot un mes de tallers, sortides, tornejos i 
altres activitats per a joves. Aquest estiu totes elles s’han rea-
litzat amb molt d’èxit i amb una altíssima participació.

Destacar-ne els tallers de graffi ti (molt esperats), de crêpes o 
de “tunejar” la roba. Durant les 4 setmanes també es varen 
portar a terme l’ aclamada competició de WII i els torneigs de 
futbol 3x3 i de tennis taula. 

L’últim divendres de juliol es va fer també  Nit Jove al pavelló 
de Dosrius, amb una sessió dels joves dj’s que tenim al mu-
nicipi.
 
Les activitats estrella de l’estiu jove són les sortides, ja que en 
totes s’han omplert les places: Water World, el Bosc Vertical, i 
la ja clàssica sortida a Port Aventura al setembre, que simbo-
litza que les vacances ja s’acaben... 

JOVENTUT

Taller de Graffi ti Taller de roba “tunejada”

Sortida a Port Aventura. Activitat Water World.
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Joventut

ACTIVITATS REALITZADES DURANT L’ESTIU 2011
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Grups
municipals

Aquest any han passat unes eleccions municipals i han sor-
tit nous càrrecs electes, formacions polítiques que es van 
presentar per primera vegada, amb diversitat de propostes 
durant la campanya electoral. Tot això, es va traduir en un 
resultat, el que va sorgir  de les eleccions del passat 22 de 
maig d’enguany.

Hi ha càrrecs electes o gent que els dóna suport, perquè ana-
ven a la seva candidatura o eren membres del seu grup, que 
van de novells, t’ho expliquen dient: nosaltres preguntem, 
perquè no sabem, ..., però al darrere hi ha una intenció clara 
de desprestigiar, sempre amb interessos personals i polítics.

Aquest desprestigi es fa amb manifestacions que moltes 
vegades estan lluny de la realitat, afi rmacions molt lleuge-

res, sense corroborar el que es diu, però com que es tracta 
d’embrutar l’adversari no hi ha miraments de com  i què es 
diu, per això en moltes ocasions es falta a la veritat.
 
Però altres vegades, s’ha vist clarament que s’ha anat a men-
tir d’una manera descarada, ja que se sabia com van i com 
són les coses, però hi ha hagut un interès personal que, per 
defensar-lo, dóna la sensació que tot s’hi val.

En algunes ocasions, quan es tracta de carregar contra 
l’adversari no hi ha miraments ni escrúpols, sobrepassant les 
línies vermelles del respecte que s’ha de tenir al sistema i, 
sobretot, a les persones.

Grup Municipal del PSC

L’equip del PP de Dosrius ha començat una nova etapa políti-
ca, el nostre objectiu és treballar per al poble des de les regi-
dories que portem, o sigui, la Brigada Municipal i Urbanisme.

A la Brigada ja s’han portat a terme diferents tasques prio-
ritàries que confi em que les esteu veient, i esperem que en 
aquests propers quatre anys deixarem el municipi de Dosrius, 
junt amb Canyamars i can Massuet del Far molt endreçats.

Referent a Urbanisme, s’està treballant en nous projectes molt 

engrescadors que aniran donant els seus fruits al llarg de la 
legislatura, malgrat que s’haurà d’afi nar molt degut a la crisi i 
a les possibles retallades que puguin venir.

L’experiència de treballar amb el grup del PSC és bona, es-
perem i desitgem que sigui en benefi ci dels ciutadans/es que 
ens han fet confi ança.

Salvador Corbalán
www.ppdosrius.org

Els regidors i les persones que integren l’equip de treball de 
Convergència i Unió de Dosrius fa temps que han expressat 
obertament les seves crítiques envers el format i contingut de 
l’edició de la revista EL FULL, pel  que no tenim cap inconve-
nient en reproduir-les en aquest acte: 

a) Aquesta revista pretén ser una barreja de butlletí informatiu i 
alhora propagandístic de l’acció del partit polític que governa , 
és a dir, el PSC, i no és aleatori el fet de que no esmenti el PP, 
sigui dit amb els deguts respectes. 

b) Constitueix una publicació que no té cap mena d’interès 
cultural, ni artístic, ni creatiu, ni científi c, ni aborda cap sensi-
bilitat que sigui d’interès per als vilatans. Es limita a relacionar 
les actuacions del govern, com si d’una memòria anual d’una 
empresa es tractés, i a enaltir la imatge del Sr. Alcalde. 

c) És una revista que no està al servei del poble, sinó dels diri-
gents del govern municipal. La seva funció informativa podria 
ser substituïda per un fulletó de format més senzill i menys  

atapeït, podent dedicar els recursos editorials econòmics per 
a la creació d’una vertadera revista de contingut cultural, artís-
tic i científi c, i permetent la difusió d’articles de qualitat. 

L’equip de Convergència i Unió concentrarà els seus esforços 
per aconseguir un nou format  per a aquesta revista institu-
cional que comporti un benefi ci per al poble i que no serveixi 
únicament per satisfer l’“ego” dels edils dirigents, els quals 
mesuren la importància de les seves “obres” en funció del 
gruix del paper. Per tant, si no aconseguim el nostre objectiu 
ens reservem per a un futur decidir si continuem col·laborant, 
o no , amb “EL FULL”.  Arriben temps de canvi.

Dosrius, 17 d’octubre de 2011
Convergència i Unió de Dosrius- ANTONI VALLS POU   

NO DIR LA VERITAT I, FINS I TOT, A VEGADES MENTIR

PP DOSRIUS

CONVERGÈNCIA I UNIÓ DE DOSRIUS
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Grups
municipals

Aquesta és la primera vegada que des del Full municipal ens 
dirigim a tots vosaltres.

Després dels resultats a les últimes eleccions municipals i del 
posterior pacte efectuat entre PSC i PP, la Plataforma Alter-
nativa Ciutadana de Dosrius ha quedat com a grup municipal 
a l’oposició.

Per part nostra, fer constar el nostre compromís amb la Par-
ticipació ciutadana, cosa que als dos partits de govern, PSC 
i PP, els fa molta por. Per aquest motiu, després de cada Ple 
ordinari, tal i com ja vàrem fer el mes de juliol, farem un acte 
públic on informarem, debatrem i discutirem, si fa falta, el dia 
a dia de la vida municipal.

En aquesta línea de treball voldríem fer-vos partícips que 
a partir del mes d’octubre estem a la vostra disposició en 
uns espais d’atenció ciutadana en els que volem recollir les 
vostres queixes, sol·licituds i totes aquelles qüestions vers 
l’Ajuntament en les que us podem ajudar. De la mateixa ma-
nera recollirem les vostres propostes de cara a poder presen-
tar mocions o preguntes al Ple.

Els horaris i espais són els següents:

A Canyamars a l’espai de sobre el consultori mèdic, tots els 
dimecres de 10 a 12 h. On hi trobareu a Judith Coll.

A Can Massuet a l’espai de sobre el Bar de les Piscines, els 
dimarts de 19 a 20 h. On hi trobareu a Isidro Galiano.

A Dosrius a l’Ajuntament Vell, els dijous de 19 a 21 h. On hi 
trobareu a Jordi Reñé.

També teniu al vostre abast el nostre correu electrònic: info@
lapac.cat i la pàgina web (www.lapac.cat) on anem penjant 
informacions diverses com són les Actes No ofi cials del Plens 
municipals.

La feina d’un grup polític a l’oposició és desagraïda doncs 
no es refl exa enlloc, no té cap recompensa, tan sols la 
tranquil·litat d’haver complert amb la nostra obligació.

I això seria tot si a més no fóssim un grup independent, sense 
obligacions ni directrius de comarca o estatals. Nosaltres no 
som “professionals” de la política, per sort, i potser gràcies 
a això som on som. Encara que això mateix fa que l’equip 
de govern pretengui ignorar-nos o, fi ns i tot, menystenir-nos.

Per acabar, tan sols voldríem fer un petit recordatori. Estem 
immersos en un pla de sanejament i qui ens hi ha portat és 
el mateix govern actual. Els diners que gestiona l’Ajuntament, 
són de TOTS els veïns i veïnes del municipi. És important des-
tacar que un representant del govern municipal no només ha 
de treballar pel municipi, sinó que ha de demostrar com ho fa.

GRUP MUNICIPAL DE LA PAC

LA PAC 
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ELS ACORDS DE PLE
Ple ordinari 24 de febrer de 2011   (Núm. 01/2011).
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària 30/12/2010 (núm. 09/2010). UNANIMITAT
2. Despatx ofi cial DONAT COMPTE
3. Proposta d’Adhesió al Pacte d’Alcaldes UNANIMITAT
4. Proposta d’Aprovació sol·licitud Activitats Privades de la funcionària Caterina Prat. 7 FAVOR/2 ABST.
5. Proposta d’Aprovació sol·licitud Activitats Privades del funcionari Andreu Bermúdez. 7 FAVOR/2 ABST.
6. Precs i Preguntes

Ple extraordinari 26 d’abril de 2011  (Núm. 02/2011).
1. Designació dels càrrecs de les meses electorals a constituir el proper dia 22 de maig de 2011, amb motiu de les Eleccions 
Municipals. ASSABENTAT I RATIFICAT PER UNANIMITAT

Ple ordinari 26 d’abril de 2011 (Núm. 03/2011).
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària 24/02/2011 (núm. 01/2011). UNANIMITAT
2. Despatx ofi cial. DONAT COMPTE
3. Declaració d’Especial Interès o Utilitat Municipal de les obres de millora i conservació a l’Àrea d’Esplai del Corredor, al Parc del 
Montnegre - Corredor. Bonifi cació del 95% sobre la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Exp. d’Obres 
92/2010). 7 FAVOR/2 ABST.
4. Modifi cació de l’Acord de Delegació de funcions a l’ ORGT de la Diputació de Barcelona. 9 FAVOR/1 ABST.
5. Precs i Preguntes

Ple extraordinari 7 de juny de 2011  (Núm. 04/2011).
1. Aprovació de l’acta 02/2011 de la sessió extraordinària del dia 26 d’ abril de 2011. UNANIMITAT
2. Aprovació de l’acta 03/2011 de la sessió ordinària del dia 26 d’ abril de 2011. UNANIMITAT

Ple de data 11 de juny de 2011 (Núm. 05/2011)
Constitució de l’Ajuntament i elecció de l’alcalde. Sr. Josep Jo (PSC) 8 vots  /  Sr. Jordi Reñé (LA PAC) 3 vots  /  Sr. Antoni Valls 
(CIU) 2 vots

Ple extraordinari de data 27 de juny de 2011 (Núm. 06/2011)
1.Donar compte al Ple de les resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenaments dels Tinents d’alcalde, creació i composició 
i atribucions de la Junta de Govern Local, estructuració de l’organització municipal i ordre de la Mesa en les sessions plenàries. 
DONAT COMPTE
2. Periodicitat en les sessions del Ple  8 FAVOR/5 CONTRA
3. Creació i composició de la Comissió Especial de Comptes i de la Comissió Informativa General UNANIMITAT
4. Delegacions d’atribucions plenàries a la Junta de Govern Local 8 FAVOR/5 CONTRA
5. Establiment del règim de dedicació i de les retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació 8 FAVOR/5 CONTRA
6. Designació de representants a òrgans en els quals l’Ajuntament té participació UNANIMITAT
7. Creació dels grups municipals UNANIMITAT
8. Reconeixement extrajudicial de crèdit UNANIMITAT
9. Modifi cació de crèdit per reconeixement extrajudicial 10 FAVOR/3 CONTRA  
10. Calendari de festes locals per a l’any 2012 al municipi de Dosrius. UNANIMITAT

Ple extraordinari de data 15 de setembre de 2011 (Núm. 07/2011)
1. Aprovació de l’acta de la sessió d’11/06/2011, de Constitució de l’Ajuntament de Dosrius (Núm. 05/2011) i de l’acta de la sessió 
extraordinària de data 27/06/2011 (Núm. 06/2011) UNANIMITAT
2. Despatx ofi cial DONAT COMPTE
3. Aprovació del Compte General 2010 10 FAVOR/2 ABST.
4. Aprovació, si s’escau, de la modifi cació del conveni de Delegació de competències de la Diputació de Barcelona en matèria de 
gestió tributària UNANIMITAT
5. Aprovació de l’actualització del Pla de Protecció civil de Dosrius UNANIMITAT
6. Aprovació del conveni de col·laboració al Consell Comarcal del Maresme en relació al servei de transport escolar UNANIMITAT
7. Aprovació de la modifi cació, si s’escau, de la valoració de llocs de treball de l’Ajuntament de Dosrius 9 FAVOR/3 ABST.
8. Aprovació del vot a la candidatura dels municipis de l’àmbit del Consell Territorial de la propietat immobiliària de Barcelona 
UNANIMITAT
9. Moció conjunta dels grups municipals del PSC, La PAC, CIU i PP referent a les instal·lacions esportives del camp de futbol de 
Can Batlle UNANIMITAT
10. Moció conjunta dels grups municipals dels PSC, La PAC, CIU i PP referent als pollancres de la Bassa de N’Homs de Canya-
mars UNANIMITAT
11. Moció conjunta dels grups municipals de la PAC i CIU, referent a la reincorporació de personal de l’Ajuntament de Dosrius
5 FAVOR/7 CONTRA
12. Moció conjunta dels grups municipals de la PAC i CIU, de suport al model educatiu català 11 FAVOR/1 ABST.
13. Moció del grup municipal de La PAC referent a la reducció de les retribucions de l’Equip de Govern 5 FAVOR/7 CONTRA
14. Moció del grup municipal de la PAC referent a la creació d’una Comissió d’estudi del ROM Deixat sobre la taula
15. Precs i Preguntes



Va ser una nit que va fl orir l’estrella,
i va néixer l’Infant!

Imaginem que fou la nit més bella,
més musical, més fl amejant!...

I fa molt temps, molt temps, i algú ensiborna
el nostre pit per atiar l’oblit,

per fer-nos infi dels, però retorna
cada any, aquesta nit.

La nostra vanitat prou s’afi gura
que està damunt del bé i del mal,

mes no hi val ganivet, ni ànima dura, 
és més forta la nit de Nadal!

Ai, si no fos aquesta nit, tan clara!
Seríem tros de carn i pensament

que no coneix d’on ve, ni on va, ni on para,
pell d’home que arrossega la corrent!

Josep M. de Sagarra.
El poema de Nadal  (fragments)

La Corporació municipal, amb l’esperança de 
Salut, Amor, Pau i Prosperitat, us desitja unes 

Bones Festes de Nadal i un bon any 2012


