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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      800 76 03 33
SOREA urgències avaries             902 25 03 70
SOREA Atenció client                   902 25 00 70
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 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 16 a 19 h
Telèfon: 93 795 58 50

Local Social can Massuet
Casal d’avis de dilluns a divendres de 16 a 19 h
Espai Jove: jovescanmassuet@hotmail.com
Telèfon 93 791 96 52

La  Impremta d’Argentona

Consultori de Dosrius

Metgessa: Laura Mateu  Infermera: Míriam Serra
Visites matí: dilluns, dimarts, dimecres i divendres
Visites tarda: dijous

Consultori de Canyamars

Metgessa: Laura Mateu   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 19 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

No fa massa dies que va 
sortir el nivell d’endeutament 
de tots els ajuntaments del 
nostre país, a 31 de desem-
bre de 2011.

<...Dels trenta municipis 
del Maresme, és el cinquè 
menys endeutat....> 

Per a mi és un fet impor-
tant, ja que és com si sortís 
la nota d’un examen en què 
es valora la gestió que està 
fent l’ajuntament del nostre 
municipi.

Dosrius ha sortit amb un 
nivell d’endeutament dels 
més baixos de tota la co-
marca. Dels trenta municipis 
del Maresme, és el cinquè 
menys endeutat.

Sempre hem dit que les ad-
ministracions han de tenir un 
nivell d’endeutament, però 
també és veritat que els ente-
sos ens marquen que l’hem 
de reduir per poder superar 
aquesta situació tan compli-
cada que ens toca viure.

Nosaltres complim tots els 
paràmetres exigits, malgrat 
que tenim les nostres difi cul-
tats, bàsicament de treso-
reria, ja que devem diners, 
però també ens en deuen, 
amb una proporció de més 
del doble del que nosaltres 
devem.

Recordo que quan vaig ser 
alcalde per primera vegada, 
l’Ajuntament de Dosrius es-

tava en una situació econò-
mica molt complicada.

Què signifi ca per a 
l’Ajuntament de Dosrius el fet 
de ser un bon referent econò-
micament? Doncs signifi ca 
que els proveïdors confi en 
en l’administració del nostre 
municipi, ja que cobren dili-
gentment.

<...Tots plegats hem con-
vertit el nostre ajuntament 
en un referent de gestió 
municipal....> 

Una anècdota, totes les em-
preses d’espectacles con-
tractats per la festa major 
han cobrat religiosament, 
valorant-ho d’una manera 
molt especial, ja que tenen 
deutes contrets amb altres 
ajuntaments, cosa que fa 
que els sigui difícil poder 
continuar. Això provoca que 
tinguin moltes ganes que les 
tornem a contractar en pro-
peres edicions.

Un altre tema que podem 
remarcar de la nostra situa-
ció econòmica és que en 
aquest 2012 s’han pogut 
tirar endavant cinc obres 
importants per al nostre mu-
nicipi. No sé si trobaríem un 
sol ajuntament de les nos-
tres característiques que  ho 
pogués explicar de la ma-
teixa manera.

En defi nitiva, han estat qua-
tre anys reestructurant els 
serveis, ajustant al màxim 

possible, però sense re-
baixar qualitat ni efi ciència 
en tot el que ens proposem. 

Tenim l’obligació de tirar 
endavant i això s’ha pogut 
fer amb el compromís de 
tothom, principalment dels 
treballadors i treballadores 
de l’ajuntament i també dels 
càrrecs electes, que en cap 
moment afl uixen i tiren en-
davant la feina que els per-
toca i d’altra  que no és de 
la seva obligació.

Tots plegats hem convertit 
el nostre ajuntament en un 
referent de gestió municipal. 

El nostre ajuntament és un referent de gestió
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Hisenda

Sentim a parlar molt de l’endeutament de les administracions i els entesos diuen que la clau per sortir de la crisi és reduir-
lo. Fins i tot, s’han marcat xifres que obliguen a reestructurar i a replantejar serveis perquè no augmenti l’endeutament i 
així es puguin tenir recursos per fer inversions.

<...l’any 2000 era un dels ajuntaments més endeutats que hi havia a la comarca del Mares-
me...>

Com administració érem molt conscients d’aquesta situació i hem sabut llegir una mica la situació en què ens trobàvem. 
Any rere any, hem anat sanejant els comptes de l’administració, ja que l’any 2000 era un dels ajuntaments més endeutats 
que hi havia a la comarca del Maresme i enguany podem dir que és dels que estan a la zona de menys endeutament.

Aquí posem números sortits del Ministerio de Economía, que cada any publica l’endeutament de les administracions.

Segons aquest Ministeri, a 31 de desembre de 2011, l’Ajuntament de Dosrius tenia un endeutament de 238,92 euros/
habitant, essent el cinquè menys endeutat de la comarca del Maresme. 

<...Dosrius genera una despesa molt més elevada que la d’un nucli compacte...>

Els més endeutats són: Òrrius amb 923 euros/habitant, Vilassar de Dalt amb 986 euros/habitant, Cabrera de Mar amb 
1.068 euros/habitant, Caldetes amb 1.147 euros/habitant i Santa Susanna amb 3.084 euros/habitant.

Cal tenir en compte les obligacions de serveis que té l’Ajuntament de Dosrius, donades les seves característiques, ja 
que més de la meitat de les persones viuen en urbanitzacions, especialment a can Massuet del Far, amb quilòmetres 
i quilòmetres de carrers, enllumenat públic, voreres, ... amb tot el que comporta, ja que genera una despesa molt més 
elevada que la d’un nucli compacte.

Tot i això, la satisfacció dels serveis que es donen és elevada, tot i que sempre es pot millorar. El cert és que s’ha sabut 
controlar el dèfi cit, sense baixar l’efi ciència i l’efi càcia dels serveis. 

Totes les administracions públiques hem i han tingut pro-
blemes greus de tresoreria, en aquests últims cinc anys, 
atès que estem en una societat basada bàsicament en el 
consum. El consum es grava en impostos i aquests ser-
veixen per nodrir les hisendes de les administracions.

<...Ara, tots els esforços i nous replanteja-
ments estan donant el seu fruit...>

L’Ajuntament de Dosrius no ha estat una excepció. Per 
exemple, l’any 2007 vàrem ingressar en llicències d’obres 
uns 700.000 euros, el 2008 ja va ser menys de 100.000 
euros i des d’aleshores que ja no s’ha recuperat.

<...quan la globalitat del nostre entorn creixi, 
nosaltres ja estarem en una molt bona po-
sició...>

Aquests diners, entre altres, servien per donar serveis i fer 
funcionar l’ajuntament.

Han estat cinc anys fent un esforç d’imaginació per poder qua-

drar els pressupostos municipals. S’han hagut de prendre de-
cisions difícils, molt difícils, però quan estàs al capdavant d’una 
administració també et toca viure aquestes circumstàncies.

Ara, tots els esforços i nous replantejaments estan donant 
el seu fruit, ja que per primera vegada en cinc anys tenim 
un ajuntament en què la part econòmica és envejable.

Això es pot dir perquè a l’hora de començar a treballar 
amb  el pressupost de l’any 2013 no s’ha hagut de fer cap 
equilibri replantejant despeses i podent mantenir tots els 
números de l’any anterior.

Segons els paràmetres nacionals encara no estem en 
un cicle de creixement econòmic, però ja podem dir que 
l’Ajuntament de Dosrius està pràcticament sanejat i, fi ns i 
tot, m’atreviria a dir que es pot visualitzar un creixement. 

Això delata que quan la globalitat del nostre entorn creixi, 
nosaltres ja estarem en una molt bona posició, per això 
podem dir que ja es comencen a veure brots verds a 
l’Ajuntament de Dosrius.

L’endeutament del nostre Ajuntament

Un ajuntament en el que ja es comença a 
veure la recuperació econòmica
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Hisenda

Amb registre d’entrada núm. 2497, 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 21.178,40 euros, inclosos al Catàleg 
de suport als serveis i activitats locals 2012. Els ajuts són 
els que a continuació es detallen:

NOM ACTUACIÓ   IMPORT CONCEDIT
- Escola bressol municipal de Dosrius           2.242,19 euros
- Cursos per a adults              1.223,01 euros
- Desenvolupament i aplicació 
  de polítiques transversals en matèria
  de gènere i igualtat d’oportunitats             3.847,45 euros
- Implantació de procediments 
  de gestió d’expedients              2.352,75 euros
- El Puntet     950,00 euros

- Cistelles de mini-bàsquet 
  i porteries de futbol sala              3.400,00 euros
- Fira i Fòrum de les Entitats 
  Municipals de Dosrius               2.200,00 euros
- Banc d’aliments municipal              2.000,00 euros
- Actuació colònies controlades 
  gats urbans                1.000,00 euros
- Control de la legionel·losi 
  en dependències municipals               1.963,00 euros

Tots aquests ajuts aniran molt bé a les diverses àrees de 
l’entitat local, ja que ajudaran a portar a terme les polítiques 
culturals, d’ensenyament, de joventut, de salut, de benestar 
social, d’esports, ... que des de l’Ajuntament de Dosrius tant 
es promouen.

      Data Inici Voluntària    Data Fi Voluntària
Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili- gener   01/03/2013  02/05/2013
Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili- febrer   01/04/2013  03/06/2012
Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili- març   02/05/2013  01/07/2013
Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili- abril    03/06/2013  01/08/2013
Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili- maig   01/07/2013  02/09/2013
Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili- juny    01/08/2013  01/10/2013
Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili- juliol    02/09/2013  04/11/2013
Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili- agost   01/10/2013  02/12/2013
Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili- setembre   04/11/2013  02/01/2014
Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili- octubre   02/12/2013  03/02/2014
Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili- novembre   02/01/2014  03/03/2014
Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili- desembre   03/02/2014  01/04/2014
Servei de teleassistència- 1r trimestre   02/05/2013  01/07/2013
Servei de teleassistència- 2n trimestre   01/08/2013  01/10/2013
Servei de teleassistència- 3r trimestre   04/11/2013  02/01/2014
Servei de teleassistència- 4t trimestre   03/02/2014  03/04/2014

Concepte Desc.       Data Inici Vol. Data Fi Vol / Domi.
1  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS-NO DOMICILIATS               05/04/13         05/06/13
1  IMP BÉNS IMMOBLES - 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS                                03/06/13
1  IMP BÉNS IMMOBLES - 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS                     01/08/13
1  IMP BÉNS IMMOBLES - 3A FRACCIÓ-DOMICILIATS                               04/11/13
2  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS                               05/09/13         05/11/13
3  IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA                            04/02/13         04/04/13
10  IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES                             05/09/13         05/11/13
11  TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS                             05/04/13         05/06/13
12  TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS                            05/04/13         05/06/13
16  TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL                                  05/04/13         05/06/13
34  TAXA CESSIÓ ÚS BÚSTIA                                     05/09/13         05/11/13
72  T.PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS                            05/09/13         05/11/13

L’Ajuntament de Dosrius rep diverses subvencions 
de la Diputació de Barcelona 

Calendari de copagaments de Serveis Socials

Calendari fi scal 2013

Per al proper any 2013 l’Ajuntament 
ha aconseguit que l’Impost de Béns 
immobles Urbans (IBI) es pugui pagar 
en tres fraccionaments.

El primer fraccionament s’haurà de 
fer efectiu el dia 3 de juny, el segon 
el dia 1 d’agost i el tercer el dia 4 de 
novembre.

Aquestes condicions només seran per 
als contribuents que tinguin domiciliat 
aquest impost.

Més facilitats per pagar l’Impost de Béns Immobles Urbans (IBI)
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Estructura

Ajuntament

De tant en tant ens agrada fer balanç de com es treballa 
dins de l’administració local del nostre municipi, quins re-
cursos tenim, com estan distribuïts, fent una valoració de 
si es compleixen els objectius amb l’efi càcia estipulada, 
sobretot, tenint en compte l’època que ens toca viure, amb 
una brutal baixada d’ingressos, principalment de les apor-
tacions de les altres administracions.

<...I això ho podem contrastar amb xifres...>

Una de les claus que fa que l’Ajuntament de Dosrius es-
tigui en una situació envejable, fa referència al tema de 
l’estructura de personal: tècnics, administratius, auxiliars 
administratius, és a dir, tot l’equip humà de l’administració 
local, que amb el seu compromís a l’hora de donar servei i 
les línies de treball marcades per ells mateixos i la direcció 
política, ajudats per les noves tecnologies, ens han portat 
a què l’estructura s’hagi mantingut durant molts anys, amb 
iguals paràmetres i amb els mateixos recursos humans.

I això ho podem contrastar amb xifres, per exemple, l’any 
2000, la mitjana de nòmines que es pagaven cada mes 
contemplava unes 48 persones. L’any 2012, aquesta mit-
jana de nòmines que es paguen cada mes contempla 54 
persones. Aquest augment ve produït perquè l’àrea de ser-

veis socials, l’any 2000, no existia i en aquests moments hi 
ha unes cinc persones que hi treballen. També el cos de la 
policia era d’una mitjana de dos policies i en aquests mo-
ments s’ha triplicat. És a dir, que tenim la mateixa estruc-
tura que dotze anys enrere, però la feina s’ha multiplicat. 
El municipi ha crescut molt i això es pot comprovar amb 
les següents xifres:

   2000  2011

* Registres d’entrada 4.743  7.287
* Registres de sortida 2.424  4.097
* Decrets d’Alcaldia    293     854

Aquestes xifres demostren que la feina en alguns casos 
s’ha duplicat i en altres triplicat i l’ajuntament continua 
pràcticament amb el mateix personal. 

<...el compromís de totes les persones im-
plicades ha fet que sigui una administració 
moderna, activa i dinàmica...>

Això vol dir, sobretot, el compromís de totes les persones 
implicades, que ha fet que sigui una administració moder-
na, activa i dinàmica.

Hi ha grans debats sobre com s’ha de sortir d’aquesta con-
juntura econòmica tan negativa en la qual estem immersos 
i sempre s’acaba dient que el que reactiva l’economia és la 
inversió, la capacitat d’inversió que es té, bàsicament des 
de les administracions públiques.

<...han millorat els espais públics d’una ma-
nera considerable...>

Des de l’Ajuntament de Dosrius intentem fer el possible 
perquè la inversió no es pari al nostre municipi. Per aquest 
motiu,  aquest any 2012 hem fet cinc obres que han millo-
rat els espais públics d’una manera considerable. A conti-
nuació les anomenarem una per una. 

Es va cobrir el fi nal del torrent de les Costes d’en Ver-
gés, ubicat a la zona esportiva i d’equipaments de can 
Batlle, amb la fi nalitat d’anar reordenant aquest espai mu-
nicipal que ha de ser un referent d’equipaments.
 
Una altra obra que s’ha realitzat és el tancament del 
camp de futbol de can Batlle, primer pas per a més en-

davant col·locar-hi la gespa artifi cial.

Un altre projecte important és la remodelació del bar, 
vestidors i entrada en funcionament de la piscina de la 
zona esportiva de can Batlle. 

Un projecte compromès i que també s’ha realitzat és la re-
forma de la zona esportiva de can Massuet, amb la cons-
trucció de tres pistes de pàdel i la transformació de tot 
l’entorn i vestidors d’aquest indret.

Una altra obra molt buscada i difícil de fer ha estat el re-
ordenament de l’entorn i construcció de passera a la 
riera de Canyamars, al seu pas pel carrer Esteve Albert 
del nucli de Dosrius.

Tot i que la majoria d’obres són subvencionades per al-
tres administracions,  aquests ajuts arriben molt tard, quan 
el nostre ajuntament ja ha hagut d’avançar els diners per 
complir amb els compromisos contractuals amb les em-
preses que han guanyat els concursos públics.

Estructura de l’Ajuntament

Cinc Obres importants en aquest 2012

Obres i
urbanisme
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Els ajuntaments han de tenir avantprojectes enllestits, amb 
l’objectiu que quan surtin convocatòries de subvencions 
d’altres administracions s’hi pugui concórrer, amb la fi nali-
tat que t’ajudin a fi nançar aquestes obres.

La Diputació de Barcelona ja ha obert la seva convoca-
tòria, per un període de quatre anys, per ajudar a fer obres 
als municipis i, evidentment, l’Ajuntament de Dosrius s’hi 
ha presentat amb una sèrie de projectes que considera 
importants per al nostre municipi.

En primer lloc, tenim un avantprojecte per asfaltar carrers 
a can Massuet del Far, que puja un total de 225.979,93 
euros.

Una altra obra que hem d’intentar fer tots els esforços pos-
sibles per poder-la tirar endavant és la d’instal·lar gespa ar-
tifi cial al camp de futbol de can Batlle. Aquest avantprojecte 
puja 480.638,62 euros.

Un altre projecte important que hem presentat a la Di-
putació de Barcelona perquè ens el subvencioni és el 
d’enjardinar els fanals de l’Avinguda Lluís Companys i ca-
rrer Major de Canyamars. Es tracta d’adequar i adornar 
l’entrada de Canyamars, amb fl ors i vegetació decorativa. 

Aquest projecte puja 10.151,30 euros.

La Biblioteca Municipal és un projecte molt ambiciós, que 
puja més d’1.519.000 euros, per al qual cal cercar tots els 
ajuts possibles, perquè a mitjà termini aquest equipament 
sigui una realitat al nostre municipi.

L’adequació de la Plaça de can Massuet del Far, es tracta 
d’un projecte que puja 133.334,74 euros. És important que 
aquest espai es transformi, donant molta més oferta de 
jocs i lleure a les persones.

Pel que fa a la Torre de les Aigües, s’ha redactat un projec-
te executiu, que puja un total de 13.975,50 euros, per tal 
de reformar aquest edifi ci tan emblemàtic.

Quant al Tancament de la pista esportiva de can Massuet 
del Far, el projecte puja 268.322,49 euros.

Ara ens hem presentat al concurs obert per la Diputació 
de Barcelona i esperem que la Generalitat de Catalunya 
també obri la seva convocatòria per poder-hi concórrer. 
Es tracta que entre uns i altres i, també, l’Ajuntament de 
Dosrius puguem transformar tots aquests espais i millorar 
els equipaments per a la nostra població. 

Quan surti publicat aquest butlletí, el més segur és que 
tot l’arranjament i adequació de la zona esportiva de can 
Massuet del Far ja sigui una realitat.

<...dinamitzarà d’una manera important el 
centre social de can Massuet del Far....>

Aquestes obres consisteixen en la reforma dels vestidors 
i serveis, construcció de tres pistes de pàdel i adequació 
de tot l’entorn.

Es tracta d’una obra que s’ha licitat per un import de 
177.269,76 euros i que des de l’equip de govern s’està 
convençut que dinamitzarà d’una manera important el 
centre social de can Massuet del Far.

L’obra ha estat fi nançada en un 95% per la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona i el 5% restant l’ha 
aportat l’Ajuntament de Dosrius.

Obres projectades des de l’equip de govern

Arranjament de la zona esportiva de can 
Massuet del Far i instal·lació de tres pistes 
de pàdel

Estat actual de les obres.
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Aquesta és una obra molt necessària, que consisteix en 
adequar la connexió de la zona antiga de Dosrius amb 
sector de l’eixample  i l’escola del Pi.

Es tracta de construir unes passeres per a vianants a la rie-
ra de Canyamars, amb la fi nalitat de pacifi car més aquest 
espai i donar  més prioritat als vianants.

Es tracta d’una obra que s’ha licitat per un import de 
86.550,15 euros i esperem que a principis del 2013 ja pu-
guem gaudir d’aquest nou espai remodelat.

L’obra ha estat fi nançada en un 95% per la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona i el 5% restant l’ha 
aportat l’Ajuntament de Dosrius.

A l’últim butlletí El Full ja es va explicar que s’estaven re-
formant els vestidors de la zona esportiva de can Batlle.

Ara ja podem dir que l’obra s’ha fi nalitzat i que els usuaris 
ja gaudeixen d’uns espais que s’han millorat d’una manera 
considerable.

Aquesta obra, tal i com vàrem explicar, pujava un total de 
150.926,40 euros. Un 95% del seu cost està fi nançat per 
la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona i el 
5% restant l’ha hagut d’aportar l’Ajuntament de Dosrius.

Passera per a vianants a la riera de Canya-
mars, al seu pas pel Carrer Esteve Albert 
de Dosrius

Reforma dels vestidors de la zona recrea-
tiva de Can Batlle

Estat actual de les obres.

Els vestidors ja acabats.

OBJECTIU ASSOLIT
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L’objectiu és posar gespa artifi cial al camp de futbol de can 
Batlle, però prèviament s’havia de fer el tancament del recinte.

<...han millorat els espais públics d’una ma-
nera considerable...>

Amb ajuts d’altres administracions l’hem pogut fi nalitzar 
durant els mesos d’estiu, per tal de no destorbar l’activitat 
que s’hi realitza.

Es tracta d’un tancament que ja delata un espai potent i or-
denat. Esperem que la gespa artifi cial la puguem col·locar 
durant el proper any 2013.

Aquesta obra es va licitar per un import de 88.969,91 
euros. Un 95% del seu cost està fi nançat per la Generalitat 
de Catalunya i la Diputació de Barcelona i el 5% restant 
l’ha hagut d’aportar l’Ajuntament de Dosrius.

Tancament del camp de futbol de Can Batlle

El tancament del camp de futbol ja acabat.

OBJECTIU ASSOLIT

Promoció
econòmica

Com ja es va explicar en l’anterior butlletí, a principis d’any 
des de la Regidoria de Promoció Econòmica es va iniciar la 
campanya de dinamització del mercat setmanal dels diu-
menges a Dosrius. 

Sota el lema de ELS DIUMENGES, MERCAT A DOSRIUS 
s’han anat fent un seguit d’activitats mensuals que, en una 
època en què els mercats no sedentaris no passen pel seu 
millor moment, ajuden a promoure el de Dosrius. Aquest 
precisament enguany ja ha complert els 10 anys.

Per celebrar-ho, el passat 23 de setembre es va comme-
morar el 10è ANIVERSARI. De bon matí es va començar 
amb una sardinada popular, en la que es podien esmorzar 
sardines acabades de coure a la brasa i pa amb tomàquet. 
A partir de mig matí es va fer també un taller de titelles amb 
menjar per ajudar als més petits a incentivar la creativitat 
amb productes del mercat. Tot seguir va haver-hi un conta 
contes que va fer gaudir els nens i no tan nens de contes i 
rondalles de la contrada. 

Una altra de les activitats és el MERCAT DE PUCES, de ven-
da de segona mà i intercanvi. Podem assegurar que aquest 
mercat que se celebra cada 3 mesos ja s’està consolidant i hi 
ha molt veïns del municipi i visitants que ja l’esperen. 

L’èxit de la iniciativa es comprova amb el nombre de para-
des i de visitants tant en l’edició del juliol com en la del 28 
d’octubre, en què hi van participar més de 30 parades. És 
un bon reclam per a que gent de fora de Dosrius vingui al 
mercat i conegui tot el que el municipi ofereix. 

La iniciativa al mateix temps contribueix a la reducció de 
residus i a la reutilització de productes als que se’ls hi allar-
ga la vida útil. 

A continuació, es reprodueixen dos cartells, un que fa re-
ferència al Mercat de les Puces i, l’altre, al 10è aniversari 
del Mercat, així com un reportatge fotogràfi c d’aquest.

“Els diumenges, mercat a Dosrius”
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Durant la segona quinzena de juliol, l’alcalde de 
l’Ajuntament de Dosrius i un tinent d’alcalde es van reunir 
amb el vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, 
Sr. Alberto Fernández Díaz, al seu despatx de Barcelona.

<...la Fira del Bosc Medieval, ja que ente-
nem que és una de les accions més potents 
en promoció econòmica...>

Va ser una reunió desitjada per totes les parts, ja que 
la col·laboració que té la Diputació de Barcelona amb 
l’Ajuntament de Dosrius fa que els seus responsables vul-
guin tenir un contacte molt estret, per tal de seguir totes 
les qüestions que afecten ambdues administracions.

En aquesta reunió es van tractar, especialment, temes de 
Promoció Econòmica del municipi de Dosrius i es va fer 
una especial menció, comentant tot el que fa referència 
a la Fira del Bosc Medieval, ja que entenem que és una 
de les accions més potents en promoció econòmica que 
tenim al nostre municipi.

Un any més hem fet grans esforços per superar-nos i hem 
adquirit material que ens serveixi per a altres edicions, 
amb l’esperit d’anar transformant l’espai de la Fira del 
Bosc Medieval en un indret en què cada vegada es visua-
litzin menys els elements de l’era moderna.

El vicepresident primer de la Diputació va ser molt recep-
tiu en tot el que se li va exposar i es va comprometre a 
analitzar la possibilitat de col·laboració de la Diputació de 
Barcelona, especialment en aquesta edició de la Fira de 
Bosc Medieval de Canyamars d’enguany. 

L’alta direcció de l’Ajuntament es reuneix 
amb el vicepresident primer de la Diputa-
ció de Barcelona

L’alcalde, Sr. Josep Jo, el tinent d’alcalde, Sr. Salvador Corbalán, i el vicepresi-
dent primer de la Diputació de Barcelona, Sr. Alberto Fernández Díaz, a la reunió 
de treball celebrada a Barcelona.

Dies 27 i 28 d’octubre de 2012, l’últim cap de setmana 
amb l’ anomenat horari d’estiu, moguda històrica a Can-
yamars amb dos esdeveniments que sumats podríem as-
segurar que mai han congregat tantes persones: la Fira del 
Bosc Medieval i la cursa de motos tot terreny cros.
 
Dissabte i diumenge la IX Fira del Bosc Medieval, que en 
principi havia de ser els dies 20 i 21, però amb bon criteri 
l’organització la va ajornar degut a les previsions meteo-
rològiques.

Dissabte ja va sorprendre l’assistència de públic, es cal-
cula que al voltant d’unes 3.000 persones. Habitualment 
és el dia més fl uix, tot i que les previsions marcaven plu-
ges importants a la tarda, però, com sempre, Canyamars 
té una característica especial que quan les voluntats es 
conjuren agafen tal potència que es creu que controlen les 
adversitats meteorològiques.

Dissabte a la tarda va ploure, però la pluja va arribar fi ns a 
la fàbrica de la Tortuga i no va mullar la fi ra.

Fira del Bosc Medieval de Canyamars 
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El diumenge va ser espectacular, tant els organitzadors 
com la policia local coincideixen que l’assistència va ser 
d’entre 5.000  i  5.500 persones. La fi ra plena, els marxants 
venent, va ser un dia extraordinari, feia una mica de vent, 
però el cel estava molt serè amb un blau intens, amb aquell 
color de fons que els arbres donen a la tardor. Semblava 
que tot s’havia conjurat en positiu perquè l’esdeveniment 
anés bé i fos un plaer passejar per la fi ra, pel Molinot, anar 
cap al Pou de Glaç, gaudint de tot el que va aportar la fi ra 
d’enguany: espectacle, música, conta contes, jocs, men-
jar, productes artesans, ...

Des de la Corporació Local s’agraeix a totes les persones 
que han fet possible l’èxit d’aquest esdeveniment que va 
agafant cos i que és una referència al nostre país, ja que 
compleix els objectius marcats: promoció del nostre mu-
nicipi i dels nostres entorns. Amb molt bon criteri, tant les 
entitats com el món de la restauració i el sector de l’ oci 
l’aprofi ten aquesta ocasió per donar-se a conèixer i oferir 
els seus productes.

A continuació, es publica un reportatge fotogràfi c de dife-
rents moments de la Fira del Bosc Medieval de Canyamars 
d’enguany.
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El diumenge dia 23 de setembre de 2012, va tenir lloc una 
volta pel Far, amb visita a tres elements arquitectònics, 
concretament: l’Església de Sant Andreu del Far, la masia 
de can Bosc i el Santuari del Corredor, així com a la Creu 
de Padró, el torrent de les Passadores, la font del Ferro i el 
pou de Glaç de can Bosc.

<...vol fomentar el coneixement i contribuir a 
la difusió i el respecte pel patrimoni arquitec-
tònic...>

Tant aquest recorregut com els dos que es van fer a Dos-
rius i a Canyamars, durant la primavera, van servir per 
conèixer els trets més característics de cada element que 
es visitava, des del punt de vista arquitectònic, històric, 
cultural, social i natural.

L’alcalde del municipi de Dosrius, Sr. Josep Jo i Munné, va 
inaugurar els plafons informatius, elaborats per l’empresa 
Antequem, col·locats a l’església de Sant Andreu del Far i 
al Santuari del Corredor.
 

La informació que contenen els plafons vol fomentar el 
coneixement i contribuir a la difusió i el respecte pel patri-
moni arquitectònic, històric, cultural i natural del municipi 
de Dosrius.
 
Us recordem que cadascun dels plafons porta un codi QR 
que enllaça amb la pàgina web de l’Ajuntament: www.dos-
rius.cat/llocsinteres.html, on hi ha més informació i foto-
grafi es de cadascun dels elements. 
 
A la passejada hi van assistir una vintena de persones de 
Dosrius, el Far i municipis de les rodalies, amb les quals 
es van intercanviar coneixements, experiències, sensa-
cions, vivències, ... Va estar guiada per membres de l’Arxiu 
Municipal de Dosrius i l’Escola de Natura del Corredor i 
va ser organitzada per l’Àrea de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament de Dosrius, l’Arxiu Municipal de Dosrius 
(AMD), l’Escola de Natura del Corredor (ENC) i inclosa dins 
les passejades del Parc Montnegre i el Corredor.

Una volta pel Far
Amb inauguració de plafons informatius col·locats 
als elements emblemàtics

Plafó col·locat al mur d’entrada al Santuari del Corredor.

Part del grup escoltant les explicacions d’en Joan Manel Riera de l’Escola de Na-
tura del Corredor.

Alguns dels assistents a la passejada fent un descans a la Font del Ferro.

L’alcalde de Dosrius, Sr. Josep Jo i Munné, donant la benvinguda i inaugurant el 
plafó de Sant Andreu del Far.
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Des de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Dosrius 
es va engegar el cicle formatiu “Gestionar la crisi. La 
solució està en tu mateix”. El programa es va adreçar 
a emprenedors, empresaris i comerciants amb l’objectiu 
de treballar diferents eines i metodologies que ajudessin a 
desenvolupar el potencial que cadascú té en l’àmbit de la 
comunicació i el creixement personal. En aquests temps 
de crisi econòmica, l’aproximació a habilitats com les que 
es van proposar són de gran utilitat. 

<...En aquests temps de crisi econòmica, 
l’aproximació a habilitats com les que es van 
proposar són de gran utilitat...>

Aquest cicle formatiu estava dividit en 5 càpsules de 2.30h 
cadascuna, en les que es van treballar diferents aspectes 
per poder ajudar a l’obtenció dels objectius de negoci en 
aquests temps tan complicats que corren.

Els aspectes que es van treballar en cada una de les ses-

sions van ser: 

- Com gestionar les nostres xarxes de contactes  
· El món del networking
- Comunicació efi caç 
· Ens comuniquem adequadament tant en el món personal 
com el professional?
- La negociació en temps de crisi 
· Les regles de les negociacions estan canviant; nosaltres 
també!!
- Intel·ligència emocional i pensament positiu 
· La millor manera de fer front a la crisi és aprendre a ges-
tionar les nostres emocions
- Taller de cloenda 
· Revisió i conclusions dels temes tractats 
  
Les càpsules formatives van tenir  lloc a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament, a les 19.30 h, els dies 8 i 22 d’octubre, 
així com el 5, 19 i 26 de novembre. El cicle formatiu va ser 
totalment gratuït.

Ja es va explicar en l’anterior butlletí que l’Ajuntament de Dos-
rius volia potenciar el que anomenàvem Borsa de Treball o 
Inserció, destinant-hi molts més recursos i donant una nova 
direcció al servei que es dóna als veïns/es que busquen feina. 

<...es fa tota aquella documentació que ne-
cessita un aturat...>

Aquest servei es va fusionar dins de l’Àrea de Serveis a les 
Persones, pel que se li dóna un enfocament més ampli i les 
diferents àrees treballen de manera transversal.
 
Ja es va explicar que es va signar un conveni amb el Con-
sell Comarcal del Maresme, amb la fi nalitat que la recerca 
de feina englobi molt més enllà del municipi d’una manera 
tangible.

D’altra banda es va signar també el conveni de La Riera 
amb els municipis de Cabrera, Òrrius, Argentona i Dosrius, 
per reactivar l’economia productiva i lligar amb aquests al-
tres tres municipis les ofertes de feina que puguin sorgir. 
D’acord amb aquest conveni, cada dijous al matí ve una 
tècnica especialitzada per ajudar els aturats/des i ensen-
yar-los a fer currículums, com maximitzar els resultats de 
cerca d’ofertes de feina, assessorar per fer cursos...

Durant el mes d’octubre i novembre s’ha fet una càpsu-
la de formació dirigida als emprenedors/es, empresaris/

ies i comerciants. El curs es dividia en 5 sessions durant 
les quals es varen fer diferents tallers: com gestionar les 
xarxes de contactes, comunicació efi caç, negociació en 
temps de crisi, intel·ligència emocional i pensament posi-
tiu, i per fi nalitzar es va fer una sessió de resum i cloenda.

Estem també dins de la xarxa XEM d’emprenedors/es del 
Maresme on s’assessora sobre qualsevol projecte perso-
nal que es tingui per muntar un negoci. Al mateix temps, 
hi ha un protocol establert per fer una primera orientació 
a aquells emprenedors/es que volen iniciar un projecte. A 
partir d’aquí, ja se’ls deriva a la xarxa XEM. 

<...Diversos usuaris han fet arribar a l’Ajuntament 
la gran satisfacció que tenen per aquests canvis 
i aquesta nova direcció que s’ha donat al ser-
vei...>

S’ajuda, s’assessora i, fi ns i tot, es fa tota aquella documen-
tació que necessita un aturat/da com preparar els papers 
que es necessiten quan es queden aturats, segellar la reno-
vació de l’atur i qualsevol altra informació que es necessiti. 

Diversos usuaris han fet arribar a l’Ajuntament la gran sa-
tisfacció que tenen per aquests canvis i aquesta nova di-
recció que s’ha donat al servei. Però per a nosaltres,  l’èxit 
d’aquest servei no serà absolut fi ns que no s’assoleixi una 
reducció alta de l’atur al municipi.

Cicle formatiu adreçat a emprenedors, em-
presaris i comerciants,  per gestionar la crisi

El nou plantejament d’ajut als aturats agafa 
bon ritme
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L’Ajuntament de Dosrius s’ha adherit a la sol·licitud con-
junta que tramita el Consell Comarcal del Maresme per 
participar en el programa “Joves per l’Ocupació (2012-
2013)”. És un dels ajuntaments de menys de 30.000 habi-
tants que ja ha manifestat la voluntat de col·laborar en les 
activitats necessàries per executar el projecte i fer acom-
plir els seus objectius. 

“Joves per l’Ocupació” és una iniciativa del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que 

fomenta el desenvolupament d’accions ocupacionals in-
tegrades, que facilitin la inserció laboral i la qualifi cació 
de les persones joves desocupades d’entre 16 i 25 anys. 
Aquest programa innovador de suport a l’experiència 
pràctica de les persones joves desocupades, combina ac-
cions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, 
formació i adquisició d’experiència professional en empre-
ses, i facilita la seva inserció laboral i el retorn al sistema 
educatiu.

Arran de la publicació al BOE el dia 14 de juliol del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomen-
to de la competitividad, us informem dels canvis que 
aquestes mesures impliquen, tenint en compte l’impacte 
social i econòmic que suposen i que l’Estat ha implantat 
mitjançant aquest Reial Decret Llei pel que fa a les mo-
difi cacions de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia.

Les modifi cacions, pel que respecta a la Llei 39/2006, 
s’incorporen en el Títol III article 22, pàgines 50462 i se-
güents.

Destacar, també, el contingut de les Disposicions Addi-
cionals setena, vuitena i novena, pàgines 50496 i se-
güents, les Disposicions Transitòries vuitena, novena, 
desena, dotzena i tretzena, pàgines 50501 i següents i 
la Disposició fi nal Primera, pàgina 50505, que igualment 
afecten la Llei de dependència.
 
D’altra banda, a l’Exposició de motius IV del Real Decre-
to Ley esmentat, hi ha un breu resum de les modifi cacions 
adoptades en matèria de  Llei de dependència.

Aquest Reial Decret  té efectes des de l’endemà de la seva 
publicació, és a dir el dia 15 de Juliol, (a excepció dels im-
ports econòmics, que entren en vigor l’1 d’agost).

Us destaquem els punts i canvis més signifi catius pel que 
fa a la Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de dependència:

• Nova estructura dels graus i nivells. S’eliminen els 
nivells i es crea una estructura amb tres graus: Grau III, 
Grau II i Grau I. Les persones que ja tinguin reconegut 
grau i nivell de dependència amb anterioritat a aquest Real 
Decret Llei, mantindran el grau i nivell que tinguin inicial-
ment. En cas de sol·licitar una revisió de grau, la valoració 
s’adaptarà a la nova estructura. Cada grau de dependèn-
cia tindrà uns imports econòmics determinats, diferents 
dels que estaven vigents fi ns ara.

• Modifi cació del calendari d’aplicació de la Llei de 
la dependència. L’efectivitat del dret de les persones de 
grau I nivell 2 que no tinguessin les prestacions reconegu-
des abans de l’1 de gener de 2012, i de totes les persones 
de grau I nivell 1, entraran a partir de l’1 de juliol de 2015. 
Aquesta mesura no serà d’aplicació a les persones que 
haguessin presentat la sol·licitud de valoració de la depen-
dència amb anterioritat a l’1 de juliol de 2011, i que, com 
sabeu, cal fer-los el pla individual d’atenció (PIA).

• El Pla individual d’atenció es realitzarà amb la partici-
pació del benefi ciari, família i/o tutor legal, ara bé, la de-
terminació de la prestació econòmica per a cuidadors no 
professionals correspondrà a l’ Administració competent, 
a proposta dels serveis socials bàsics.

• Adaptació dels criteris per determinar les intensitats 
del servei d’ajuda a domicili en funció del grau de de-
pendència: Els nous nivells d’intensitat per a aquelles per-
sones que no tinguin encara reconeguda la prestació de 
servei de SAD, i totes aquelles que entrin noves al sistema 
canvien de la següent manera:
 

Joves per l’ocupació

Informació general del  nou reial decret llei 
20/2012  (modifi cació de la llei 39/2006 de la 
dependència)

Serveis
socials
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 · Grau III: Entre 46 i 70 hores mensuals
 · Grau II: Entre 21 i 45 hores mensuals
 · Grau I: Màxim 20 hores mensuals. (Abans, entre 

21 i 30 hores). 

Aquest canvi es considera positiu pel que fa al Grau I, te-
nint en compte que havia estat una petició reiterada dels 
ens locals, i que des del Departament de Benestar Social i 
Família s’ha defensat sempre davant l’IMSERSO. Aquesta 
mesura permetrà adaptar el servei a les necessitats reals 
de les persones, així com desbloquejar els PIA de Grau I 
Nivell 2 tributaris de resolució.

• Ampliació de l’assistent personal a tots els graus de 
dependència. Aquesta mesura fl exibilitza la possibilitat 
d’accedir al servei. 

• Eliminació de totes les compatibilitats entre pres-
tacions i/o serveis, llevat de la teleassistència que serà 
compatible amb el servei d’ajuda a domicili i centre de dia.

• Revisió de la prestació econòmica per cuidadors no 
professionals. Les quanties màximes per cuidador dismi-
nueixen en un 15%. Aquests canvis seran d’aplicació a la 
nòmina del mes d’agost. Pels casos nous s’aplicaran els 
nous imports que no contemplen nivells. 

• El conveni especial de la Seguretat Social pels cui-
dadors no professionals, que fi ns ara anava a càrrec de 
l’Estat, es suspèn des de l’entrada en vigor d’aquest Reial 
Decret Llei i tindrà caràcter voluntari i podrà ser subscrit 
entre el cuidador no professional i la Tesoreria General de 
la Seguridad Social, sent les cotitzacions a càrrec exclusi-
vament del subscriptor. Aquesta suspensió entra en vigor 
de manera immediata pels casos nous i, pels casos que 
ja estan dins el sistema, a partir de l’1 de setembre i fi ns 
al 31 de desembre de 2012,  el cuidador no professional 
s’haurà de fer càrrec del 85% de la quota de la seguretat 
social, sempre i quan hagi sol·licitat que es vol mantenir en 
el conveni especial. 

Les persones que actualment estan donades d’alta en el 
conveni especial, hauran de sol·licitar la seva continua-
ció voluntària abans del 31 d’octubre per benefi ciar-se 
d’aquestes condicions. A partir de l’1 de gener de 2013, 
si la persona vol continuar voluntàriament en el conveni 
especial, la totalitat de la quota anirà al seu càrrec.

• El dret a l’accés a les prestacions es generarà, com fi ns 
ara, des de la data de la resolució del reconeixement de les 
prestacions o, en el seu cas, sis mesos després des de la 
presentació de la sol·licitud sense que s’hagi dictat i notifi -
cat resolució expressa del reconeixement de la prestació, 
a excepció de les prestacions de cuidador no professional 
que quedaran subjectes a un termini suspensiu màxim de 
dos anys des de les dates indicades anteriorment. 

• Les quantitats en concepte d’efectes retroactius, que 
fi ns ara es podien ajornar a cinc anys, podran ser ajorna-
des fi ns a un màxim de vuit anys.

• Altres mesures d’impacte econòmic respecte a 
l’aportació que fi ns ara realitzava l’Estat i que disminueixen 

directament el fi nançament a les Comunitats Autònomes.

Us facilitem els quadres dels nous imports de les presta-
cions econòmiques:

CUIDADORS NO PROFESSIONALS

  Benefi ciaris  Nous
  actuals   benefi ciaris
Grau i nivell Imports       Imports
  antics       nous  Imports
3.2  520,69€       442,59€ 387,64€

3.1  416,98€       354,43€ 
2.2  337,25€       286,66€ 268,79€

2.1  300,90€       255,77€ 
1.2  180€       153€ 153€

PRESTACIONS VINCULADES 
I ASSISTENT PERSONAL*

  Benefi ciaris  Nous
  actuals   benefi ciaris
Grau i nivell Imports       Imports
  antics       nous  Imports
3.2  833,96€       833,96€ 715,07€

3.1  625,47€       625,47€ 
2.2  462,18€       462,18€ 426,12€

2.1  401,20€       401,20€ 
1.2  300€       300€ 300€

* Abans del RDL 20/2012, l’assistent personal només es 
podia atorgar als benefi ciaris del grau III.

Per a més informació, podeu consultar el Reial Decret 
Llei 20/2012 de 13 de Juliol publicat al BOE.
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L’Ajuntament de Dosrius ha fet una compra que puja 6.360 
euros, per aprovisionar el Banc d’Aliments del nostre mu-
nicipi.

Degut a la conjuntura econòmica que ens toca viure, cada 
vegada hi ha més famílies que necessiten ajuts per poder 
tirar endavant el dia a dia. 

Des de l’ajuntament es fa el possible per poder ajudar totes 
aquestes famílies traient recursos d’on faci falta, perquè a 
ningú li manquin els productes de primera necessitat.

Durant el passat mes d’octubre, totes les persones 
usuàries del servei d’atenció domiciliària van rebre una 
carta on se’ls informava que s’implementaria el copaga-
ment ens els serveis d’atenció domiciliària bàsics: Teleas-
sistència i servei de suport a la llar.

Aquest copagament, ve fonamentat per Lleis imposades 
des de l’Estat Espanyol i la Generalitat de Catalunya:

En relació a la participació dels/les benefi ciaris/es en el cost 
de les prestacions, la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones 
en Situació de Dependència estableix a l’article 33 que

1. Els/les benefi ciaris/es de les prestacions de depen-
dència han de participar en el seu fi nançament, segons 
el tipus i cost del servei i la seva capacitat econòmica 
personal.

2. La capacitat econòmica de la persona benefi ciària 
també s’ha de tenir en compte per determinar la quan-
tia de les prestacions econòmiques.

3. El Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia 
i Atenció a la Dependència ha de fi xar els criteris per 
a l’aplicació del que preveu aquest article, que han de 
desenvolupar els convenis a què es refereix l’article 10.
Per fi xar la participació de la persona benefi ciària, s’ha 
de tenir en compte la distinció entre serveis assisten-
cials i de manutenció i hotelers.

4. Cap ciutadà/na ha de quedar fora de la cobertura 
del Sistema per causa de no disposar de recursos 
econòmics.

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials també 
estableix que en les prestacions de serveis, l’Administració 

Com cada any, pels voltants de Na-
dal, recollim aliments bàsics per a les 
famílies més desafavorides del muni-
cipi. Un cop més, voldríem comptar 
amb la vostra col·laboració, i aprofi -
tem per agrair-vos tot el suport que 
ens heu estat donant durant aquest 
any.

Els aliments que recollim són:
Arròs, llegums, sucre. Sal, oli, pasta, 
conserves (tonyina, ...) etc i productes 
no frescos, no caducables, així com 

productes d’higiene personal, tant 
d’adult com d’infant.

Dies de recollida d’aliments: 
Del 3 al 17 de desembre 

Establiments, serveis i entitats 
col·laboradores on us podeu 
adreçar són:

DOSRIUS:
- Supermercat Dosrius.
- Bon Àrea.

- Fruiteria Plaça Catalunya.
- Casal d’avis de Dosrius.
- Ajuntament de Dosrius.
- Escola del Pi, Escola Encarnació Fo-
noll i Llar d’infants municipal
- 13 Delícies.

CANYAMARS:
- Casal d’avis “les Cotxeres”

CAN MASSUET DEL FAR
- Casal d’avis de Can Massuet del Far.
- La Botigueta de Can Massuet.

Compra de productes de primera necessi-
tat per al banc d’aliments del municipi

Copagament en el servei d’atenció domi-
ciliària, a partir del gener de 2013

Recollida d’aliments

La compra a sobre dels palets, preparada per entrar dins del Banc d’aliments.
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ha de tenir en compte el cost de referència per a esta-
blir l’import del mòdul social i l’import de la participació 
de l’usuari o usuària. A l’Ordre ASC/432/2007, de 22 de 
novembre, es regulen els preus públics i el règim de par-
ticipació de les persones benefi ciàries en el fi nançament 
dels serveis del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la 
Dependència (SAAD), en l’àmbit territorial de Catalunya.

En relació al copagament, el Pla Estratègic de Serveis 
Socials de Catalunya 2010-2013 diu que és positiu com 
a fi losofi a que pot contribuir a millorar la consciència so-
cial del valor i el cost del servei prestat, que permet una 
redistribució més justa i una ampliació sostenible de les 
prestacions socials.

Aquest copagament es durà a terme a través dels tècnics 
dels serveis socials municipals, els quals seran els encarre-
gats de valorar cas per cas, en funció de la capacitat econò-
mica de cada persona, la quantia a abonar per cada usuari/a.
Per determinar la quantia del preu públic exigit com a par-

ticipació de la persona benefi ciària en el fi nançament del 
servei que rep, es tindran en compte les condicions se-
güents:

- El sistema de protecció social, resultant de la Llei 
39/2006 de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció 
a la Dependència es fi nança per l’Estat, les Comunitats 
Autònomes i els/les usuaris/es. 

- Les persones benefi ciàries de les prestacions participa-
ran en funció de la seva capacitat econòmica disponible, 
en còmput mensual.

- Els ens locals titulars del Servei d’Ajuda a Domicili i del 
Servei de Teleassistència aplicaran la seva pròpia normati-
va per valorar la capacitat econòmica de la persona bene-
fi ciària i determinar la seva aportació en el preu del servei

Amb registre d’entrada núm. 2464, l’Ajuntament de Dos-
rius va rebre una notifi cació del Consell Comarcal del Ma-
resme, segons la qual se li concedeix una subvenció per 
import de 16.113,80 euros, per al fi nançament del Servei 
d’Atenció Domiciliària (SAD) Dependència, que es va rea-
litzar durant el 2010, corresponent a la tercera i darrera 
aportació d’aquest any.

<...no haver de suspendre els serveis que està 
donant l’Ajuntament a la gent gran amb de-
pendència...>

Aquests diners són fruit del tancament d’exercicis ante-
riors, 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 
dependència, que com ja s’ha dit en altres ocasions, con-
sisteixen en:
 

Ajudar les persones amb grau de dependència, ja 
que poden disposar durant unes hores a la setma-
na del servei d’una treballadora familiar, que les aju-
da a banyar-se, vestir-se, canviar-se pentinar-se, ... 

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

Així mateix, les persones amb un grau de depen-
dència també poden disposar d’un auxiliar de la 

llar, que les ajuda a tirar endavant les feines domès-
tiques de la casa.

Gràcies a aquestes ajudes es poden donar més presta-
cions i millors serveis, contribuint 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 ne-
cessiten.

Subvenció del Consell Comarcal per al fi -
nançament del SAD dependència
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Un any més el dia 12 d’octubre vam tenir aquesta festa tan 
i tan agraïda, adreçada a la nostra gent gran del municipi.

El format va ser bastant similar al de les darreres edicions. 
Enguany s’ha celebrat al pavelló de Canyamars.

Tot i que sembli que es munti d’una manera fàcil, com 
cada any, no us podeu ni imaginar el garbuix, els nervis i 
les tensions que es viuen des de l’Àrea de la Gent Gran, 
conjuntament amb els col·laboradors i col·laboradores, 
uns dies abans del 12 d’octubre.

A vegades et penses, per què aquests nervis? Aquest vo-
ler-ho tenir tot tan perfecte, intentar que no s’escapi cap 
detall, si cada edició surt amb una perfecció admirable. Jo 
ho tinc clar perquè es vol tanta perfecció, perquè en aques-
ta diada reps tant agraïment, tanta sinceritat, tanta il·lusió, 
tanta satisfacció per part de les persones homenatjades, 
que nosaltres hi hem de posar tot el que tenim i més.

Porto molts anys vivint aquesta festa amb intensitat, ja 
que des de les primeres edicions, parlem de més de 45 
anys, que a casa la festa de la vellesa o l’homenatge a la 
gent gran està marcat amb un color vermell molt lluent. 

Per tant, era i és un dels esdeveniments més importants 
de tot l’any i aquesta intensitat no s’ha perdut en cap de 
les celebracions.

Vull fer un agraïment a totes les persones que han fet pos-
sible aquest homenatge, començant per la regidora, la 
Toñy Pérez; els voluntaris, majoritàriament jovent que un 
dia festiu s’aixeca aviat per poder donar un cop de mà;  
els geganters, no faltant a cap celebració;  el rector del 
municipi, amb la seva missa de campanya; els cantaires, 
enguany amb en Pere Sugrañes i l’Anna Homs; el respon-
sable de megafonia, ... Cal ressaltar que són molts els  de-
talls que et fan veure que al darrere hi ha moltes hores de 
feina i dedicació.

A tothom, motes gràcies!

Josep Jo i Munné
Alcalde

A continuació publiquem un reportatge fotogràfi c  en el 
qual hi trobarem moltes de les persones que assisteixen a 
aquest homenatge, des de fa molts anys.

Festa d’homenatge a la gent gran
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Desde el Banc de Sang i Teixits volem agraïr totes les do-
nacions que, de manera altruista i al llarg dels anys, la gent 
de Dosrius ha fet a les nostres unitats mòbils.

Esperem poder incrementar-les , afegint nous donants, al 
llarg del 2013.

DONACIONS I OFERIMENTS PER SESSIÓ I ANY

Banc de sang
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UN PETIT INCENDI A DOSRIUS AQUEST ESTIU

El 9 de juny ha haver-hi un petit foc en una de les rieres de 
Dosrius en el qual es van cremar 15 m² de borrissol de po-
llancre, matolls i canyes. En la seva extinció hi van actuar 
dues unitats de la policia local, dues unitats ADF i un ca-
mió de bombers, que per sort no va ser necessària la seva 
intervenció. En els municipis veïns d’Argentona, Llinars del 
Vallès i Mataró hi ha hagut més focs, cremant-se un total 
de 14.540 m² aquest estiu.

El 10 de juny l’ADF SERRA DE MARINA va fer un simulacre 
de foc en el paratge de Can Vallalta, a Canyamars, per tal 
que els voluntaris fessin pràctiques d’extinció.

MESURES DE PROTECCIÓ ENFRONT ELS INCENDIS 
FORESTALS A DOSRIUS

Durant l’any 2003 la Generalitat de Catalunya va promul-
gar la Llei 5/2003 per la qual s’establien les mesures de 
prevenció d’incendis forestals que han de complir les ur-
banitzacions i edifi cacions aïllades. Aquesta llei estableix 
que les urbanitzacions han de tenir una franja de protec-
ció perimetral de, com a mínim, 25 metres d’amplada amb 
la vegetació arbòria reduïda i l’estrat arbustiu esbrossat. 
També estableix que les parcel·les de dins les urbanitza-
cions han de tenir la vegetació aclarida i estar lliures de ve-
getació seca, que s’ha de disposar d’una xarxa d’hidrants 
homologats, que s’ha de redactar un Pla d’Autoprotecció 
i assegurar que els vials d’accés als terrenys forestals i els 
seus marges estiguin nets de vegetació. 

1.-  LES FRANGES DE PROTECCIÓ PERIMETRAL DE LES 
URBANITZACIONS
Aquesta llei estableix que correspon als propietaris de les 
parcel·les de les urbanitzacions executar la franja de pro-
tecció i assumir-ne el cost. Per tal de facilitar aquesta tasca, 
la Generalitat convoca cada dos anys uns ajuts per al trac-
tament de la vegetació en les urbanitzacions afectades per 
la Llei 5/2003 i en els nuclis urbans vulnerables. Aquests 
ajuts van destinats als ens locals i només cobreixen, com 
a màxim, el 60 % del pressupost de l’actuació amb un 
màxim de 1.500 € per hectàrea. La resta del cost s’ha de 
fi nançar a través dels propietaris de les parcel·les de les 
urbanitzacions (estiguin edifi cades o no) en forma de taxa 
de prestació de serveis, tal i com contemplen les normati-
ves municipals. 

Dosrius va ser un dels primers ajuntaments del Maresme a 
sol·licitar l’ajut per fer l’obertura de la franja. A la primavera 
del 2007 (corresponent a la subvenció sol·licitada al 2006 i 
atorgada al 2007) es va procedir a fer l’obertura de la franja 
a les urbanitzacions de Can Massuet-El Far, Can Canya-
mars-Can Figueres, el Castell i Can Valls. Es va obrir una 
franja amb una amplada de 25 metres on es va deixar una 
distància mínima entre peus d’arbres de 6 metres  (que vist 
des de l’aire les copes dels arbres cobrissin només el 35% 
de la superfície) i es va aclarir el sotabosc.

Des de llavors cada dos anys, que és quan surten les sub-
vencions, es fa el manteniment d’aquestes franges, que 
consisteix en fer estassades al sotabosc. S’ha fet a la pri-
mavera del 2009 (subvenció sol·licitada al 2008 i atorgada 
al 2009) i a la primavera del 2011 (subvenció sol·licitada al 
2010 i atorgada al 2011).

Aquest 2012, l’Ajuntament va sol·licitar a la Generalitat un 
ajut de 50.876,45 € per tal de portar a terme els treballs de 
manteniment de les franges, els quals contemplen també 
tallar bastants pins i algunes alzines, donat que les franges 
es van obrir fa anys i les capçades dels arbres han crescut.

En data de 11 d’octubre, la Generalitat de Catalunya noti-
fi ca a l’Ajuntament que s’atorguen 0,00 € per al manteni-
ment de les franges de protecció contra incendis del mu-
nicipi. També es notifi ca que l’actuació sol·licitada queda 
en llista de reserva a l’espera que la Generalitat disposi de 
crèdit addicional. 

En aquests moment, l’Ajuntament està pendent de la reso-
lució d’un recurs d’alçada interposat davant la Generalitat 
de Catalunya.

 
2.- SEGUIMENT DE L’ESTAT DE LES PARCEL·LES DE 
DINS LES URBANITZACIONS 
La vegetació de les parcel·les de les urbanitzacions, 
edifi cades o no, han d’estar en les mateixes condicions 

Resultats de la campanya de prevenció 
d’incendis forestals estiu 2012

Exemple de  l’estat actual de la franja perimetral a Can Massuet del Far.

Exemple de parcel·la no edifi cada amb la massa arbòria aclarida i el sotabosc net.
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que les franges de protecció perimetral. En aquest sen-
tit, l’Ajuntament fa un seguiment de l’estat d’aquestes 
parcel·les i requereix als titulars el compliment de la norma-
tiva de prevenció d’incendis i del bon estat de la parcel·la 
segons la normativa municipal.

3.-SEGUIMENT DE L’ESTAT DE LES  FRANGES DE PRO-
TECCIÓ AL VOLTANT DE LES MASIES I EDIFICACIONS 
AÏLLADES
Aquests habitatges han de disposar d’una franja de pro-
tecció al voltant de l’edifi cació. Les característiques de 
la franja han de ser les mateixes que les de la franja de 
protecció perimetral de les urbanitzacions. L’Ajuntament 
informa anualment als propietaris d’aquestes edifi cacions 
de la normativa vigent i porta, de manera puntual, inspec-
cions del seu estat.

4.- MANTENIMENT DE 
LES ZONES VERDES MUNICIPALS
Actualment s’està treballant per tal de tenir les zones ver-
des amb la massa arbòria aclarida.

5.- ELS PLANS MUNICIPALS PER A EMERGÈNCIES: 
Es disposa de tots els plans actualitzats, tant per prevenir 
com per actuar en cas d’incendis forestals.
Pla d’Actuació Municipal en incendis forestals (PAM)
Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI)
Pla de Prevenció d’incendis forestals a les Urbanitzacions 
(PPU)
Pla d’evacuació

6.- DISPOSITIU DE PREVENCIÓ I VIGILÀNCIA D’INCENDIS 
FORESTALS A TOT EL MUNICIPI
A Dosrius hi actua l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) 
SERRA DE MARINA, que agrupa a voluntaris de diver-
sos municipis (Arenys de munt, Argentona, Dosrius, La 
Roca del Vallès, Mataró i Vilanova del Vallès). A l’hivern 
s’encarreguen de tasques d’arranjament de camins i a 
l’estiu posen en funcionament el Dispositiu de Prevenció 
i Vigilància d’Incendis Forestals, conjuntament amb la Di-
putació de Barcelona i els ajuntament, que és actiu del 14 
de  juny al 31 d’agost. L’Ajuntament destina cada any una 
partida d’uns 8.000 € a subvencionar l’entitat ADF SERRA 
DE MARINA en conceptes de vigilància forestal, manteni-
ment del camió i arranjament de camins.
 

7.- DISPOSITIU DE VIGILANCIA DINS EL PARC DEL 
MONTNEGRE I EL CORREDOR
L’Ofi cina de  Parc del Montnegre i el Corredor, que depèn 
de la Diputació de Barcelona, destina al terme municipal 
de Dosrius dos vigilants amb un cotxe pick up (amb dipòsit 
d’aigua) que realitzen tasques de vigilància i de primera 
actuació en extinció de focs forestals. 

L’Ofi cina de Prevenció d’Incendis Forestals, que també 
depèn de la Diputació de Barcelona, destina a Dosrius un 
vigilant, un vehicle amb què fa tasques de vigilància i in-
formació.

Els bombers, que depenen de la Generalitat de Catalun-
ya, disposen d’una torre de guaita en el punt més elevat 
del Corredor, a pocs metres del Santuari del Corredor, que 
realitza tasques de vigilància i detecció de columnes de 
fum. Els bombers també disposen d’un helicòpter bom-
barder (amb dipòsit d’aigua) que té la base a la masia de 
Can Bosc i que efectua tasques d’extinció.

Camió Unimog amb capacitat per 2.500 litres d’aigua, amb base a Canyamars.

Torre de guaita del Corredor.
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El mosquit tigre va entrar a Catalunya l’any 2004, desem-
barcant a Sant Cugat del Vallès mitjançant una importació 
de pneumàtics. Al 2006 el mosquit tigre arriba al Maresme, 
a Caldes d’Estrac, en cotxe des del Vallès Occidental. El 
2010 ja es trobava als 30 municipis del Maresme. Les tem-
peratures de la comarca i la facilitat per trobar els hàbitats 
apropiats han fet que s’hagi adaptat bé al nostre entorn. I 
ja no marxarà.

El mosquit tigre està especialitzat en posar els ous en pa-
rets de petits receptacles (joguines, plats de testos, cen-
drers, galledes...), just per sobre el nivell de l’aigua que s’hi 
ha quedat acumulada. 

El mosquit tigre pica durant el dia, és un mosquit d’activitat 
diürna. El mosquit adult sovint es troba molt a prop del seu 
punt de cria perquè el seu radi de vol màxim és de 400 metres.

Quan arriba l’hivern i les temperatures baixen per sota dels 
10 ºC, els adults i les larves moren, però queden els ous 
que són resistents al fred. Passat l´hivern, quan la mitjana 
de les temperatures mínimes ja superen els 10 ºC i amb 
les primeres pluges de la primavera, dels ous hivernants 
en surten les primeres larves. Quan les condicions són fa-
vorables: temperatures elevades i presència d’aigua, les 
quatre fases es poden completar en menys de 10 dies.

Actuacions en la via pública
El mosquit tigre també es pot trobar en espais públics on 
hi ha aigua acumulada en petites quantitats i sense movi-
ment. No el trobarem en rieres ni en grans acumulacions 
d’aigua, com ara piscines.

L’Ajuntament de Dosrius, amb col·laboració amb el Con-
sell Comarcal del Maresme, ha aplicat larvicides en 40 
embornals sifònics situats a la via pública per impedir el 
desenvolupament de les larves. Les intervencions es van 
fer el 21 de juny, el 31 de juliol i el 18 de setembre.

Actuacions en els espais privats
Les administracions poden actuar a la via pública eliminant 
aquells elements que faciliten la cria de mosquits, però cal 
també que la ciutadania intervingui en els espais privats. 
Dins els espais privats hem de buscar tots els petits punts 
de possible acumulació d’aigua i hem de tenir cura perquè 
no continguin aigua més enllà de 5 dies. Ho podrem 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 es-
tiguin a l’aire lliure i que tinguin aigua.

En conveni amb el Consell Comarcal del Maresme, l’any 
passat vàrem iniciar la campanya d’educació ambiental 
APUNTA-T’HO: RECICLA BÉ! amb l’objectiu de pro-
moure la correcta separació dels residus i, com a conse-
qüència, disminuir el percentatge d’impropis que es gene-
ren. La primera fase de la campanya es va portar a terme al 
juliol de l’any passat, amb visites a tots els alumnes de pri-
mària, amb la instal·lació de diferents punts d’informació a 
les places i amb visites a tots els comercials del municipi.

Aquesta primavera s’ha portat a terme la segona fase 
d’aquesta campanya, amb un nou desplegament 
d’educadors ambientals en els municipis durant el tram 

fi nal del mes de maig i tot el juny. En aquesta segona fase 
s’ha incidit especialment en vigilar l’ús que els veïns fan 
dels diferents contenidors ubicats a les àrees d’aportació, 
per tal de promoure la correcta separació dels residus al-
hora que evitar els abocaments fora de contenidors. 

S’han desplegat dos equips d’educadors: un amb tasques 
d’informació en una carpa, ubicada a l’entrada del mercat 
municipal del diumenge, i l’altre desplaçat a les diferents 
àrees de contenidors de major afl uència. També s’ha visi-
tat els alumnes de l’Institut, s’ha ampliat la presència de la 
deixalleria mòbil i s’ha pogut veure l’exposició ORGÀNICA 
de l’Agència de Residus de Catalunya.

El mosquit tigre a Dosrius

Segona fase de la campanya per fomentat la recollida 
selectiva i el correcte ús de les àrees d’aportació de 
la brossa
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A principis de juliol, el vicepresident tercer de la Diputa-
ció de Barcelona, Il·lm. Sr. Josep Llobet Navarro, va visitar 
el nostre municipi per repassar qüestions i temes plante-
jats per l’equip de govern, per saber quina podia ser la 
col·laboració de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Di-
putació.

<...Un dels temes amb el qual es va aprofun-
dir amb intensitat va ser el de la travessera de 
Dosrius...>

Es van posar sobre la taula diversos temes, amb els quals 
la Diputació de Barcelona hi té una estreta col·laboració, 
per projectes plantejats, com poden ser: El replanteig 
de la nova biblioteca municipal, en què la Diputació es 
fa càrrec de les despeses de redacció del nou projecte; 
l’arranjament de la Ronda de Dalt, que va des de la roton-
da del Vitxi fi ns a la connexió de la carretera de Llinars i 
Cardedeu, que no és competència de la Diputació, però sí 
que substitueix la travessera de Dosrius. 

Un dels temes amb el qual es va aprofundir amb intensitat 
va ser el de la travessera de Dosrius, un projecte inicial-
ment redactat per la Diputació de Barcelona i modifi cat 

pels serveis tècnics municipals, que va des de la plaça 
Glorieta de Catalunya fi ns a la Plaça del Comú. Finalment, 
vam parlar d’altres temes que afecten la carretera com-
petència de la Diputació de Barcelona, en els quals ca-
lia aprofundir amb tècnics de la Diputació i personal de 
l’Ajuntament de Dosrius, per buscar la màxima seguretat.

La reunió va ser molt dinàmica. Per part de l’equip de go-
vern es va valorar de manera molt positiva, ja que es va 
avançar en qüestions que estaven encallades des de feia 
temps. 

El Vicepresident Tercer de la Diputació de 
Barcelona, Sr. Josep Llobet Navarro, va vi-
sitar el nostre municipi

L’arribada del vicepresident tercer de la Diputació de Barcelona, Sr. Josep Llobet, amb l’alcalde de Dosrius, Sr. Josep Jo, i els tinents d’alcade Srs. Salvador Corbalán 
i Joan Serra. 
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Davant la necessitat de recuperar i endreçar l’espai públic 
del nucli històric de Dosrius, l’Ajuntament i la Diputació de 
Barcelona desenvoluparan un projecte per a la pacifi cació 
del trànsit que afecta els carrers de Marqués  Castelldos-
rius, Plaça d’Espanya, Lluís Moret i Plaça del Comú, en-
llaçant amb la travessera de vianants en construcció.

Actualment, el pas de vehicles és molt intens per la con-
nexió cap a Canyamars i Can Massuet del Far. L’actuació 
regenerarà i revitalitzarà el teixit urbà, permetent guanyar 
un espai més humà i connectar-lo a les operacions similars 
ja realitzades al voltant de l’església. 

Així doncs, tant als carrers de Marqués de Castelldosrius 
com al de Lluís Moret es redueix l’amplada de pas de ve-
hicles i es guanya espai de circulació de vorera, estant al 
mateix nivell, alhora que es creen i regeneren nous espais 
públics que tenen el centre a la Plaça d’Espanya i a la 
Plaça del Comú. Les vies de connexió amb el nucli més 
antic es reforcen per donar prioritat als trànsit de vianants.

L’actuació, en defi nitiva, alhora que augmentarà l’espai 
públic, donarà un nou lloc de referència als visitants, per-
metrà desenvolupar noves activitats comercials i preser-
varà la memòria històrica del nucli de Dosrius.

Projecte de millora 
de la travessera de Dosrius

Pl. del Comú

C
/ 

Ll
uí

s 
M

or
et

Pl. d’Espanya

C/ Marquès Castelldorrius
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Amb registre d’entrada núm. 2317, l’Ajuntament de Dos-
rius va rebre una notifi cació de l’Àrea de Territori i Soste-
nibilitat, Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Di-
putació de Barcelona, comunicant la concessió del recurs 
tècnic, consistent en la redacció de plans, projectes i in-
formes, per a l’auditoria energètica de l’enllumenat públic 
extern de Dosrius. 

<...un dels objectius de l’Ajuntament de Dos-
rius és el d’estalviar energia elèctrica...>

La redacció d’aquest treball anirà a càrrec de la Diputació 
de Barcelona, que és qui dóna el suport tècnic, que puja la 
quantitat de 9.298,40 euros.
 
Tal com ja s’ha dit en diverses ocasions, un dels objectius 

de l’Ajuntament de Dosrius és el d’estalviar energia elèctri-
ca, aprofi tant al màxim les noves tecnologies.
 
Per aquest motiu, es va demanar a la Diputació de Bar-
celona que fes una auditoria energètica de l’enllumenat 
públic, amb la fi nalitat de marcar les mesures enfocades a 
promoure la sostenibilitat energètica local en la lluita con-
tra el canvi climàtic.

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 acon-
seguir l’estalvi energètic al municipi de Dosrius, dotant-se 
de l’assistència tècnica necessària que faciliti i impulsi la 
realització d’inversions en energies renovables i efi ciència 
energètica.

Cada any, fruit de descuits o d’abandons intencionats, 
molts gossos apareixen desorientats pels carrer del mu-
nicipi o perduts pels nostres boscos i camps. Amb la crisi 
econòmica, aquest fet s’ha agreujat els dos darrers anys.

La gossera municipal és un centre que acull els animals 
de companyia que han estat abandonats al nostre muni-
cipi. Aquest centre es va construir al 2007 i està gestio-
nat per l’Associació d’Amics dels Animals de Dosrius, els 
quals destinen, desinteressadament, el seu temps i diners 
a recollir, atendre i curar els animals abandonats, amb la 
voluntat de potenciar la seva adopció. L’Ajuntament dóna 
una subvenció a l’Associació per tal de fer front a una part 
de les despeses mèdiques.

La gossera disposa de 11 boxes per a gossos, amb una 
capacitat per a 25 animals. 

Durant tot el  2011 van entrar a la gossera 119 gossos. 

Durant el mateix any, 45 gossos van ser recuperats pels 
seus propietaris. 

Quant a adopcions, 45 gossos van trobar una nova llar. 

En aquests moments, a la gossera s’hi troben 29 gossos i 
15 gats que esperen que algú els adopti i per tant tornin a 
formar part d’una família.

Gossos en adopció
Si vols adoptar un animal només has d’anar a la gossera 
municipal (millor en cap de setmana) i  allà se t’aconsellarà 
quin és l’animal que més s’adaptarà al teu ritme de  vida i 
tipus de família. També podràs comprovar el seu caràcter 
portant-lo a passejar i jugant amb ell. 

A tots els animals que arriben a la gossera se’ls fa una 
revisió veterinària, se’ls desparasita, vacuna, esterilitza i 
identifi ca amb micro-xip. 

Aquests són alguns dels animals que esperen tenir una llar 
ben aviat.

Nom: PELANAS  
És un gos jove de mida petita 
que acaba d’entrar a la gos-
sera. Té un caràcter molt dò-
cil i tranquil.
Sexe: MASCLE
Edat: 1 any
Raça: Barreja

Auditoria energètica enllumenat públic

La gossera municipal
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El programa “colònies de gats de carrer” que porta a terme 
L’Ajuntament de Dosrius, té com a objectiu evitar la prolifera-
ció descontrolada d’aquests animals, permetent la convivèn-
cia amb els veïns i veïnes del municipi. El programa estableix 
zones d’alimentació controlades amb animals esterilitzats 
quirúrgicament. La majoria d’aquestes colònies  estan ubi-
cades en jardins particulars. En cada colònia una persona, 
autoritzada per l’ajuntament, s’encarrega d’alimentar els ani-
mals amb pinso sec, la qual cosa contribueix a millorar les 
seves condicions físiques i a evitar la presència d’aliment or-
gànic indesitjable a la via pública. Els animals estan marcats 
per tal de facilitar la seva identifi cació.

Al 2011 es va estimar que uns 177 gats abandonats al ca-
rrer estaven formant part d’alguna colònia controlada fruit 
d’aquest programa. Cada any s’ha de destinar molts re-
cursos i esforços de molts voluntaris a tornar a capturar, 
esterilitzar i alimentar els nous gats que apareixen pels ca-
rrers, fruit d’abandons i de la cria d’animals de propietaris 
irresponsables.

La llei estableix que els animals abandonats al carrer no 
poden ser sacrifi cats. La gossera municipal disposa de 
dues gàbies grans per a gats, amb capacitat per a uns 25 
animals, les quals sempre estan plenes. Durant el 2011 van 
entrar a la gossera municipal 74 gats, dels quals només 1 
va ser recuperat pels propietaris i 43 van ser adoptats.

Nom: LARA  
És una gossa molt carinyosa. 
Porta un micro-xip d’un país de 
l’Est i no s’ha pogut trobar els 
propietaris.
Sexe: FEMELLA
Edat: 3 anys
Raça: Barreja de Labrador i Dàl-
mata. 

Nom: KISIA     
Es una gossa ja gran que ne-
cessita una llar on passar 
aquest hivern. És molt carinyo-
sa i té un caràcter bo i tranquil.
Sexe: FEMELLA
Edat: 8 anys
Raça: Barreja

Si no pots adoptar un gos, també pots ajudar d’altres maneres:

• Els caps de setmana, molts voluntaris treuen a passejar els gossos pels voltants de la gossera.
• Aportant pinso de gos i/o de gat, sorra de gat, mantes,....
• Ajudant a la neteja i  manteniment de les instal·lacions.
• Col·laborant en les desfi lades canines que organitza l’Associació d’Amics dels Animals de Dosrius.

Programa municipal de colònies controla-
des de gats al carrer
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La importància de la identifi cació:
Els animals perduts que estan identifi cats amb un micro-xip 
són recuperats ràpidament pels seus propietaris. A més, és 
obligatori que tots els gossos i gats estiguin identifi cats amb 
un microxip o similars.

Els benefi cis de l’esterilització:
Molts dels gossos que es recullen a la gossera municipal 
són cadells, i per tant, molts d’aquests abandonaments 
es podrien evitar si els propietaris haguessin exercit una 
paternitat responsable o bé haguessin esterilitzat als seus 
animals. A més, l’esterilització aporta molts benefi cis a 
l’animal i al propietari.

-En la femella es redueixen els riscos de patir malalties 
relacionades amb el cicle reproductor (tumors de mama, 
infeccions de matriu…) i s’eliminen les incomoditats dels 
períodes de zel (pèrdues de sang, canvis de conducta…)

-En el mascle s’eviten conductes molestes (marcatge, 
agressivitat amb altres mascles, fugues…) i es redueix els 
problemes de pròstata.

Mesures senzilles per evitar la proliferació 
de gossos i gats al carrer

La Diputació de Barcelona, concretament l’Àrea de Parcs 
Naturals, ha fet una inversió extraordinària d’uns 23.000,-- 
euros, per arranjar camins que majoritàriament estan dins 
del terme municipal de Dosrius. 

Anualment es fan, de manera ordinària, unes reparacions 
dels camins forestals que estratègicament es considera 
que han d’estar en condicions per poder circular els vehi-
cles en cas d’incendi forestals.

Part d’aquests 23.000 euros provenen d’una subvenció de 
fons europeus.

S’actuarà, concretament, en tres camins, que són:

• El camí que puja des de can Bosc fi ns al Corredor, on 
s’està plantejant posar-hi una capa d’asfalt fi ns al Santuari.

• El camí que va del Corredor fi ns a la Creu de Rupit.

• El camí que va des de la Creu de Rupit fi ns al camí asfal-
tat que anomenem de can Rimbles.

La Diputació de Barcelona fa una actuació 
important a camins forestals del municipi
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Els dos últims rebuts d’aigua que han arribat a les cases, 
que són els dels mesos d’agost i d’octubre d’aquest any, 
s’han vist augmentats considerablement, en comparació 
als mateixos mesos de l’any 2011, principalment en el cas 
dels habitatges que han tingut un consum superior, degut 
als mesos d’estiu, pel reg de jardí i de plantes.

En principi, el preu de l’aigua que posa l’ajuntament no 
s’ha augmentat en els últims quatre anys, tot i que l’IVA ha 
tingut un increment en aquests últims mesos.

Cal fi xar-se en el rebut, on hi ha un apartat anomenat cà-
non de sanejament, que la Generalitat de Catalunya ens 
obliga aplicar, per poder fer front a la depuració de l’aigua. 

Des de principis d’aquest 2012, aquest cànon s’ha aug-
mentat d’una manera molt considerable. Al mateix temps, 
cal puntualitzar que els trams de pagament són diferents 

als de l’aigua. En el cas de l’aigua, un consum de 10 m3/
mes té un cost de 0,2194. Per altra banda, si es passa 
d’aquests 10 m3 passa a un segon tram, amb un cost de 
0,4719 m3.

Pel que fa al cànon de sanejament, el primer tram ja va fi ns 
als 9 m3/mes i el cost per a cada m3 d’aquest primer tram 
és 0,4469. Si es passa al segon tram, que com a màxim 
és de 6 m3/mes, cada m3 que es comptabilitza té un preu 
de 1,0294; si es passa al tercer tram, que com a màxim es 
poden comptabilitzar 3 m3/mes, el preu puja a 2,5735. Ja 
és escandalós si es passa del quart tram, que representa 
que pot ser un consum de més de 18 m3/mes, ja que el 
preu és de 4,1176 euros/m3.

Aquest cànon de sanejament tenim l’obligació de recap-
tar-lo i transferir-lo a la Generalitat de Catalunya, per tant, 
no és un augment que hagi aplicat l’ajuntament.

El rebut de l’aigua és més elevat degut al 
cànon de sanejament que ens obliga a apli-
car la Generalitat de Catalunya

Com alguns  de vosaltres sabeu, des 
de la Regidoria, conjuntament amb 
les diferents direccions dels Centres 
escolars, es va decidir tirar endavant i 
sol.licitar el suport de la Diputació de 
Barcelona  del projecte que anomenen 
“Acompanyament per a la millora i l’èxit 
escolar”. La Diputació ofertava aquesta 
proposta i proposava l’assessorament 
d’un tècnic per a fer-la possible. Es va 
decidir sol.licitar-la amb la intenció, 
després d’anys de fomació i solidesa 
dels centres escolars municipals, de 
fer un pas més i buscar la millora del 
nostre teixit educatiu. Tenim quatre 
centres escolars i, com en tot, pensant 
en la unió més que en la dispersió, ens 
semblava procedent, que ja tocava,   
crear la xarxa necessària perquè tots 
treballéssim en la mateixa direcció. 
L’interès, el treball, les ganes, de tots 
plegats, de tota la comunitat educati-
va: Ajuntament (regidories), direccions 
centres educatius, ampes, mestres, 
alumnes, tècnics, han fet i fan possible, 
juntament amb el personal de la Dipu-
tació, trobar-se immers en un projecte 
que pensem que ha de ser fonamen-
tal per al nostre municipi. El projecte 

no és altre que perseguir  la millora en 
l’èxit escolar, el que en diríem, l’excel.
lència. Analitzar, entre tots, els proble-
mes que ens preocupen, veure com els 
podem solventar, partint de la situació 
en la que ens trobem i treballar tots en 
la mateixa direcció, proposant millores, 
facilitant canvis, si s’escau, traçant lí-
nies i marcant objectius. Tots lluitant 
en la consecució d’una escola pública 
que la volem millor i de més qualitat, 
com deia, excel.lent.

A aquest projecte, s’hi sumà la Regido-
ria de Serveis a les Persones que havia 
endegat un programa de Protecció i 
Defensa de la Infància i que tenia, da-
vant la llei recentment aprovada al Par-
lament, en la infància i en l’adolescència 
el seu camp d’intervenció. Les escoles 
són, a no dubtar-ho, els llocs on es 
detecten situacions de risc que reque-
reixen una intervenció i des d’on es de-
manen les ajudes necessàries. El camp 
de treball era el mateix, sufi cientment 
ampli i extens i no es podia acceptar 
la dispersió ni l’esforç individual. Calia 
treballar tots a la plegada i amb uns 
mateixos interessos.  

També, com és lògic, la Regidoria de 
Joventut hi té un paper important i, 
a no dubtar-ho, la seva presència i la 
seva participació semblava de calaix 
i, per tant, recolzà i es féu partícip del 
projecte.

Es tracta de sumar, de treballar  en 
xarxa, cadascú des del seu lloc i des 
de la seva responsabilitat, però amb 
unes fi tes i uns interessos comuns. El 
repte és important: reunir-se, aportar, 
discutir, raonar, endegar, perseguir, 
considerar, avançar, … en la millora 
escolar. Heus aquí la pretensió i les 
ganes.

Com deia, unir i remar tots en la ma-
teixa direcció, és allò que ens donarà 
solvència, rigor, seguretat i èxit. Èxit 
que volem en l’acompanyament i mi-
llora de la nostra comunitat educativa.   

Josep M. Sagristà i Vilà 
Regidor d’Ensenyament  

Des de la Regidoria d’Ensenyament

Ensenyament
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La regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Dosrius 
sempre ha treballat colze a colze amb les direccions de les 
escoles i les AMPES, amb la fi nalitat que l’esforç de tots 
plegats sumi, per tal de poder donar un servei de qualitat.

<...es va organitzar una trobada amb tot el 
professorat dels quatre centres escolars:...>

Des de fa uns mesos, el responsable d’Ensenyament de 
l’ajuntament va voler que altres serveis de l’administració 
local treballessin en xarxa, conjuntament amb l’escola. 
Amb aquest objectiu va tirar endavant un projecte, amb 
el suport de la Diputació de Barcelona, anomenat “Acom-
panyament per a l’èxit escolar”.

Aquest projecte està molt lligat amb l’àrea de Serveis a les 
Persones, ja que s’entén que els alumnes moltes vega-
des necessiten un suport per al creixement personal que a 
l’escola li és molt difícil donar-lo amb plenitud.

A l’inici d’aquest curs 2012-2013 i com a culminació de la 
primera fase de l’esmentat projecte, es va organitzar una 
trobada amb tot el professorat dels quatre centres esco-
lars: Escola bressol, Escola de primària del Pi, Escola de 
primària Encarnació Fonoll i la Secció de l’Institut, conjun-

tament amb les direccions d’aquests quatre centres.

En aquesta reunió es va explicar el projecte i es va parlar, 
a grans trets, de la coordinació que hi ha entre tots els 
centres, conjuntament amb l’Ajuntament de Dosrius i les 
diverses àrees.

Estem convençuts que quan se suma l’esforç de tantes 
persones compromeses, l’èxit escolar està més garantit.

Va saltar la notícia durant el mes d’octubre, quan el depar-
tament d’Ensenyament va comunicar que no sortirà oferta 
pública de P-3 a l’escola Encarnació Fonoll, ja que la baixa 
natalitat, el percentatge de pares i mares que inicialment 
no apostaven per l’escola pública al municipi i el cost que 
generava fer l’ampliació a l’Encarnació Fonoll van ser mo-
tius per prendre aquesta decisió. 

Des de l’ajuntament sempre s’han defensat les dues esco-
les de primària, però en tota la seva plenitud de cursos. No 
podem acceptar que a un centre educatiu hi hagi forats en 
algun cicle, deixant d’oferir algun dels cursos.
 
Des de la direcció de l’Encarnació Fonoll i l’AMPA varen 
debatre extensament la notícia que tant mal li feia a aquest 
centre de primària i van buscar solucions imaginatives per 
oferir una contraoferta al departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya. 

L’ajuntament també ha viscut amb intensitat aquest neguit 
de pares i mares de l’Encarnació Fonoll i en tot moment ha 
estat al costat de les famílies, de la direcció de l’escola i de 
l’AMPA d’aquest centre de primària.  

En una reunió de treball amb el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya i defensant la voluntat de to-

tes les parts afectades de l’Encarnació Fonoll es va arren-
car el compromís del departament d’Ensenyament que, 
per al curs 2013-2014, farien el possible per oferir el P-3.

Els centres escolars i l’Ajuntament de Dos-
rius cada vegada més a prop

El treball de tothom fa que el departament d’Ensenyament 
es comprometi a oferir el P-3 a l’Encarnació Fonoll 

Un moment de la reunió amb tot el professorat de les escoles.

El director dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, Sr. Jo-
sep Vincent Garcia, amb l’alcalde de Dosrius, Sr. Josep Jo, amb el regidor 
d’Ensenyament, Sr. Josep M. Sagristà, i amb una tècnica del Departament, a la 
reunió on es va aconseguir el compromís d’ oferir el P-3 per al curs 2013-2014 
a l’Encarnació Fonoll.
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Ja és sabut que els nivells d’aprenentatge de l’escola pública del nostre municipi 
estan per sobre de la mitjana dels municipis del nostre entorn i això és degut a què 
hi ha un projecte ferm i ben planifi cat.

El resultat d’aquest treball el podem trobar en els escrits que a continuació es trans-
criuen.

En primer lloc, es transcriu un escrit que fa referència a l’Ensenyament als centres 
educatius de Dosrius, així com  unes frases dels alumnes on expliquen què és allò 
que els agrada més de la seva escola bressol, escola de primària o institut.

A continuació, es publiquen tres escrits dels pares i mares de l’Escola Encarnació 
Fonoll, l’Escola del Pi i l’Institut de Secundària, a favor del projecte educatiu munici-
pal, així com uns punts claus del nostre institut, que són el full de ruta de la direcció 
de l’escola, l’AMPA i l’Ajuntament de Dosrius. 

El municipi de Dosrius a favor del seu pro-
jecte educatiu

L’ENSENYAMENT A DOSRIUS

Els centres educatius de Dosrius ofereixen una completa 
oferta per escolaritzar els nens i nenes  des de les 16 set-
manes fi ns als 16 anys.

L’escola Bressol Caseta del Bosc de Can Martorell acull 
els infants fi ns als 3 anys. A les escoles Encarnació Fonoll 
i del Pi s’hi imparteix educació infantil i l’ensenyament pri-
mari. A la Secció Institut Dosrius s’hi cursa l’Ensenyament 
Secundari Obligatori, fi ns als 16 anys. 

Però quins valors afegits aporta escolaritzar al poble els 
nostres fi lls?

A Les escoles i institut de Dosrius treballem:

• Perquè els nostres alumnes adquireixin unes bones 
competències bàsiques d’aprenentatge, per poder-les 
emprar en el futur, per tenir bones bases, nivells i hàbits 
que els permetin desenvolupar-se en diferents situacions 
de la vida, ben preparats per continuar futurs estudis.

Escola del Pi.
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• Amb objectius educatius clars, amb continguts i activi-
tats d’aprenentatge signifi catives i riques.

• Per a l’adquisició d’hàbits, rutines i una bona estimu-
lació des de l’escola bressol.

• Amb bones pràctiques de renovació pedagògica, 
amb plans i activitats específi ques per fomentar la lectura, 
l’expressió escrita, la  resolució de problemes i el treball de 
la tercera llengua, la llengua anglesa. 

• Amb una notable dotació d’ordinadors, pissarres digi-
tals  i noves tecnologies.

• Amb programes educatius i bones eines per treballar la con-
vivència, en el reconeixement i educació de les emocions, 
la cohesió de grup i la resolució positiva de confl ictes.
 
• Pels bons hàbits d’organització, responsabilitat i estudi.
Els nens i nenes, nois i noies: 

• Aprenen en i amb el  valuós medi natural on viuen.

• Conviuen amb els companys i amics veïns. L’escola del 
poble arrela i ofereix un entorn de seguretat i tranquil·litat.

• Treballen en equip amb veïns i companys quan se’ls 
encomanen tasques des de l’escola. L’escola del poble 
contribueix a la cohesió social.

Les escoles del poble compartim:

• Moments de celebració, activitats culturals i festes.

• El nombre d’alumnes no excessivament elevat a les aules 
i  una atenció personalitzada dels alumnes i les famílies.

• Equips de docents i equips directius que treballen 
amb il·lusió i empenta. 

• Acurada coordinació entre etapes educatives. Entre 
primària i secundària es duu a terme en les àrees de llengua, 
anglès, matemàtiques i informàtica. També es realitza un 
seguiment individual dels alumnes per ajudar a l’adaptació 
de les noves etapes, tant en el pas de l’escola bressol a la 
primària, com de l’escola primària a l’institut d’ESO.

• El compromís amb les famílies pel que fa sobretot als 
hàbits d’estudi i la complicitat en l’educació. 

• Estreta i positiva col·laboració amb les Associacions 
de Mares i Pares.

• Serveis d’acolliment matí i tarda que complementen 
la jornada escolar, casals de vacances o el menjador. 

• Servei de transport escolar al municipi.

• El “Pla de millora de l’èxit educatiu” que impulsa ac-
tuacions educatives  i en xarxa a nivell del municipi.

Així doncs, engresquem a què els pares i les mares cone-
gueu i formeu part de la comunitat educativa de Dosrius i 
compartiu el nostre projecte educatiu.

FRASES DELS ALUMNES

ALUMNES 1R ESO INSTITUT DOSRIUS

• L’institut m’agrada perquè treballem molt amb ordina-
dors i pissarres digitals. Treballant amb els “docs” i els 
“blocs” tot és més divertit.

• M’agrada el laboratori perquè fem molts experiments i 
m’agraden les optatives de cultura digital i de procés tec-
nològic. Si construeixes les coses, aprens més. 

• L’hora de lectura m’agrada molt ja que tot l’Institut està 
en silenci i pots llegir la teva novel·la preferida. 

• Fent optatives en anglès aprens molt i són molt diverti-
des. M’agrada l’anglès també perquè el fa la meva tutora 
que em cau molt bé i m’ajuda quan ho necessito.

ALUMNES 4T DE PRIMÀRIA 
ESCOLA DEL PI

• M’agrada la classe d’anglès perquè és la meva llengua 
preferida i és la llengua universal.

• L’escola m’agrada perquè és molt gran i les seves clas-
ses són divertides i instructives. Hi fem molts treballs.

• Estic content al SEP (Suport Escolar Personalitzat) per-
què estem en grup, parlem i treballem en grup. El mestre 
ens ajuda i és molt amable.

• M’agraden les aules tecnològiques que tenim i els nom-
brosos  instruments de la classe de música. També el pati 
on podem jugar amb els companys.

• El professor d’educació física és molt divertit, riem molt, 
fem jocs i esports com pitxi, tennis, futbol, etc.

ALUMNES 4T DE PRIMÀRIA 
ESCOLA ENCARNACIÓ FONOLL

• D’aquesta escola destacaria, encara que no ho sembli 
per fora, que és molt bonica per dins, perquè el mate-
rial escolar és molt bo, espai sufi cient i es fan activitats 
molt divertides. El que més m’agrada és l’anglès perquè 
l’ensenyament és de repassar més, oral com escrit.
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• Estic aprenent molt i tinc molt bons companys. Hi ha 
bons professors. Em sento a gust i molt tranquil·la. 
M’agrada molt la geometria i els números.

• M’agrada el pati gran, tenim molt d’espai. Els companys 
són molt bons amics, i les mestres també ens ensenyen 
moltes coses. M’agrada perquè les distàncies són curtes. El 
que menys m’agrada és el medi perquè has d’estudiar molt.

• Alumna de P-5: M’agrada molt venir a l’escola, estic 
aprenent la lletra lligada, les sumes.

ALUMNES P-2 ESCOLA BRESSOL
LA CASETA DEL BOSC 
DE CAN MARTORELL

Ens agrada l’escola bressol perquè:

• Els pares poden anar a treballar
• Fem psico
• Ens agrada jugar i el pati
• Ens agrada fer el xu-xu del tren
• Ens agrada fer pintura
• Ens agraden les motos del pati, rummmmmm, corren molt.

EL FUTUR DEL POBLE ES FORJA 
A LES ESCOLES

L’Escola Encarnació Fonoll està de celebració. Fa cinc 
anys que el projecte d’una nova escola a Dosrius va co-
mençar a caminar, de moment, en unes instal·lacions 
provisionals. Al llarg d’aquest temps, els mòduls pre-
fabricats no s’han mogut de la zona de Can Batlle i, a 
més, s’han ampliat perquè ha anat creixent el nombre 
d’alumnes. Més famílies, més infants, més mestres... i 
malauradament, encara no sabem quan tindrem una es-
cola defi nitiva perquè la crisi econòmica també està col-
pejant l’ensenyament.

La majoria de nosaltres, els pares i mares, no vèiem clar 
portar els fi lls a una escola de mòduls prefabricats. Però 
després de conèixer i, sobretot, viure el caliu del centre, 
estem convençuts que l’edifi ci no fa escola. L’Encarnació 
Fonoll no existeix perquè tinguem unes instal·lacions de 
primer nivell sinó perquè els que formem la comunitat edu-
cativa tenim voluntat de ser i la il·lusió segueix alimentant 
el somni d’una escola nova. Estem molt d’acord i molt 
compromesos amb el projecte educatiu que s’hi duu a 
terme.

L’Encarnació Fonoll és una escola petita, en creixement, 
on gairebé totes les famílies ens coneixem i la relació amb 

Escola Encarnació Fonoll.
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el professorat és molt proper. Les possibilitats que tenim 
les famílies de participar en l’ensenyament i en general en 
la vida de l’escola són molt grans i augmenta, així, el nos-
tre compromís amb l’educació dels fi lls i fi lles. Tots hi hem 
fet amics.

Els alumnes han format una gran família. Fa goig veure els 
més grans com acompanyen i ajuden els més petits en 
els diferents tallers internivell que es realitzen. Al mateix 
temps, els ajuden i animen en l’aprenentatge de la lectu-
ra. Un compromís i un aprenentatge del respecte, de la 
igualtat i del compartir. Un aprenentatge que va més enllà 
de les competències bàsiques. Estem formant personetes, 
ciutadans amb personalitat, amb esperit crític. 

Estem contents de ser escola pública ben viva, activa i 
arrelada a l’entorn perquè l’escola és el principi de la so-
cialització, del coneixement, el que més s’assembla a “fer 
poble”. Creiem que és molt positiu tenir més d’una oferta 
educativa en el municipi i creiem en l’escola pública i de 
qualitat.

REFLEXIONS DE LA MARE 
D’UNA ALUMNA DE PRIMÀRIA

Els amics de ciutat em preguntaven: portaràs els teus fi lls 
a l’escola del poble?

Evidentment! Per això he vingut a viure a un poble, la ciutat 
em semblava massa impersonal pels meus petits tresors. 

I us he de confessar que aquests amics em miren amb 
certa enveja.

En el brogit de preinscripcions de les grans ciutats tothom 
va una mica desorientat, a Dosrius tot estava més clar i 
si hi ha alguna cosa del centre que hagi de millorar ens hi 
posarem tots a una per tal de ser l’escola que volem per 
als nostres fi lls.

Sempre m’he sentit que estem molt ben cuidats, i que 
cada vegada anem més a una, que hi ha molt bona gent 
i que a través de l’escola ens arribem a conèixer. És el 
centre cohesionador social més important del nostre mu-
nicipi.

El claustre de professors cada any és més estable i això 
ens alegra perquè vol dir que tenim mestres que se sen-
ten a gust a la nostra escola, que estem fent ESCOLA.

I l’eterna pregunta…..quin nivell té l’escola? L’escola del 
Pi té el nivell mig de totes les escoles del seu entorn im-
mediat: Argentona, Mataró… I quan parlo amb aquells 
amics de ciutat… us diria que fi ns i tot estem millor!!! Per-
què no tot és la nota fi nal d’un examen, convivim amb 
l’entorn, mediem en les confl ictes, creixem com a per-
sones…

REFLEXIONS DE LA MARE 
D’UNA ALUMNA DE SECUNDÀRIA

No sé pas com ha de començar l’institut, si jo encara la 
veig tan menuda! Ara em venen totes les pors: S’adaptarà 
al centre? Tindrà tot el que li cal per a la seva formació? 
En quines condicions estudiarà? No hi ha edifi ci, estan en 
mòduls prefabricats... i, el que més m’amoïna, assolirà un 
bon nivell d’estudis???.

Comencem bé. La Directora del centre es reuneix de ma-
nera individualitzada amb cada una de les famílies que te-
nim fi lls per entrar a l’institut, una oportunitat excel·lent per 
preguntar allò que em preocupa i posar-me al dia de tots 
els aspectes de la nova etapa escolar. Veig que han coor-
dinat amb molta cura la transició de primària a secundària, 
en tenen tots els detalls acadèmics. És un institut petit, i 
això té la indiscutible avantatge de facilitar un seguiment 
molt més personalitzat i efectiu de l’alumnat que no pas un 
centre massifi cat. Això em dóna molta tranquil·litat!.

D’aquesta reunió i de les posteriors trobades, trobo que hi 
ha un equip ferm i consolidat de professionals que treballa 
amb rigor i dedicació. Són accessibles i em sento molt ben 
informada. He sabut que el centre està força ben conside-
rat en l’àmbit educatiu, participa en projectes ambiciosos 
com el Projecte d’Autonomia del Centre (PAC), el Pla Ex-
perimental de Llengües Estrangeres (PELE), el Connecting 
Classrooms (d’intercanvi de bones pràctiques amb Escò-
cia, Herzegovina i Polònia), el Projecte de Recerca a 3r i 
4t ESO, el Pla PROA (digitalització del centre), el Projecte 
Pont... i també són un Centre Mediador en la resolució 
de confl ictes. Potser aquest és un dels motius pels quals 
l’institut té una baixa confl ictivitat.

Però... i el nivell d’estudis?. Bé, doncs resulta que els re-
sultats de les proves de sufi ciència que fa la Generalitat a 
tots els centres educatius, indiquen que el nivell del nostre 
institut està en la franja alta. Caram, això sí que és un bon 
indicador!

Les meves pors s’han anat dissipant a mida que els meus 
dubtes s’han anat resolent. M’adono que les instal·lacions 
tampoc estan malament, al capdavall, és un tema que 
passa a segon terme quan comprovo que el més impor-
tant, l’ensenyament, està ben garantit a l’Institut de Dos-
rius. La meva fi lla ja està al darrer curs de l’ESO, n’està 
satisfeta i jo... encara més!

PUNTS CLAUS DE L’INSTITUT 
DE DOSRIUS

• El bon nivell acadèmic que assoleixen els alumnes.

• Les dimensions del Centre permeten un seguiment al-
tament individualitzat de l’alumnat, valorant aquest factor 
com a molt positiu.
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• La contínua recerca avaluativa del Centre, orientada a la 
valoració sistemàtica de l’efi càcia i l’èxit dels programes 
de millora de la qualitat de l’ensenyament que es porten a 
terme, amb la fi nalitat de prendre i portar a terme decisions 
per millorar-los.

• La socialització dels llibres de text està consolidada i su-
posa un més que considerable estalvi per a les famílies, 
tenint en compte l’elevat cost dels llibres a secundària.

• El Centre té un Equip de Mediadors formats en la resolu-
ció de confl ictes entre alumnes, entre alumnes i professo-
rat i entre les famílies.

• L’institut és un lloc de cohesió social de l’alumnat del 
municipi en l’etapa vital de l’adolescència.

Entrada de l’Institut, on es visualitza un espai afable i còmode.
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Sempre és convenient i necessari parlar des del coneixe-
ment i des de la realitat. Per tant, entenem que és bo que 
tant els usuaris del servei com la resta de veïns del munici-
pi sapigueu la situació de l’escola bressol i dels motius que 
ens porten a apujar-ne les quotes.

No ens allargarem  parlant de la crisi, però sí que cal  recor-
dar que l’escola bressol municipal se sustenta amb diners 
procedents de la Generalitat, de l’Ajuntament i dels pares i 
mares. És a dir, un 33% a parts iguals era la forma i manera 
com teníem establert el seu funcionament. Darrerement, la 
Generalitat de Catalunya va  decidir rebaixar la seva apor-
tació del 33% al 15 %, és a dir, dels 1800 € que aportava 
per cadascun dels infants ara l’ha reduïda a  875€. Ja el 
curs passat, 2011-2012, l’ajuntament va haver de suportar 
la rebaixa, entomant la part que correspondria a la Genera-
litat sense que repercutís en la quota familiar. Tant és així, 
que el consistori passà a pagar el 48%.  

Així mateix, l’Ajuntament es va sotmetre a un pla de sane-
jament que entre altres aspectes senyalava que les quotes 
de l’escola bressol s’havien d’anar augmentant progres-
sivament, perquè el cost havia de recaure en els usuaris i 
era un detonant poderós de la pèrdua de capacitat i de nú-
meros vermells, per part de l’administració local. Ja al curs 
passat vàrem aplicar el que ens deia el pla de sanejament 
al qual estem sotmesos.

Amb tot, sí que és cert, que convençuts com estàvem i 
com estem que l’escola bressol és un servei fonamental i 
que cal protegir i vetllar, vàrem fer un esforç, en el seu mo-
ment,  esperançats que si abaixàvem les quotes el nombre 

de matrícules augmentaria notablement. No va ser així, 
sinó tot al contrari, ja que el nombre d’usuaris va dismi-
nuir. El servei era i és defi citari per a les arques municipals, 
però estem entestats a continuar-lo ofertant, malgrat que 
l’ajuda de la Generalitat hagi minvat de forma tan conside-
rable i ens hagi portat a una situació certament irreversible.  

Per tant, ens trobem ara en la mateixa situació que al curs 
passat. Hem de seguir el pla de sanejament que tenim 
marcat. El pla contempla per al 2012-2013 un augment del 
10%  en la quota que les famílies hauran d’abonar. És a dir, 
215€ per quota, i 194€ si són dos germans. Aquesta pre-
visió d’augment el Pla de Sanejament la contemplava molt 
abans que la Generalitat decidís fer aquesta reducció tan 
dràstica en la seva aportació. Tot i això, l’ajuntament s’ha 
mantingut en només augmentar aquest 10%, assumint la 
retallada que la Generalitat ha fet.

Ens cal seguir treballant per a l’escola bressol, difonent-
ne les seves magnífi ques instal.lacions, la satisfacció 
dels usuaris, la professionalitat de les mestres i de les 
que hi treballen, la meravella que suposa comptar amb 
un edifi ci realment admirat i que convé fer el gran esforç 
de mantenir.

Josep M. Sagristà i Vilà 
Regidor d’Ensenyament  

Escola Bressol Municipal 
“La Caseta del Bosc de Can Martorell”

Escola Bressol municipal.
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Estem vivint temps molts difícils, on sembla que a vegades 
no sabem ni d’on venim ni a on anem ni quines són les 
nostres prioritats. A vegades sembla que la cultura ha de 
quedar en un segon terme, creiem que hi ha altres coses 
que són molt més importants i això no ens deixa pensar en 
la importància que té per a les nostres vides.

Malgrat tot això, nosaltres, i quan dic nosaltres em refe-
reixo a la regidoria de cultura,  sempre intentem plantejar-
nos objectius prou interessants i enriquidors i procurem 
portar-los a terme de la manera més efi caç possible.

Aquests darrers mesos no han estat una excepció. Hem 
treballat de valent per oferir una programació prou interes-
sant per a tota la gent del nostre municipi i, tot i la manca 
de recursos que estem patint a nivell mundial, creiem, mo-
destament, que ens n’hem sortit prou bé.

És evident que si destaquen alguns actes o celebracions 
per sobre dels altres, aquest són les tres Festes Majors 
del Municipi, però anem pas a pas i no avancem esdeve-
niments...

Sortida 
al Teatre

Cronològicament parlant, la primera activitat que vam rea-
litzar va ser: la dinovena sortida al teatre. Vàrem anar a 
veure “Campanades de Boda” de la Cubana. No cal fer 
cap presentació d’aquest grup de teatre que va néixer 
l’any 1980 i que des d’aleshores ja ha fet, entre obres tea-
trals i sèries televisives, més de 20 espectacles diferents. 
El que nosaltres vam anar a veure el passat 13 de juliol va 
ser un “bodorrio” amb totes les de la llei. La Cubana ens 
van convidar a un casament molt peculiar entre la Violeta 
Rius (fi lla de la propietària d’una de les fl oristeries més im-
portants de Barcelona), i en Vickram Sodhi (un actor molt 
reconegut de l’Índia). Una barreja de cultures i tradicions 
que no va tenir “desperdici” !!!!

De fet, amb aquesta presentació l’obra prometia molt i, 
com sempre, la Cubana no ens va decebre en absolut: du-
rant la representació de la “gran paròdia” que tots hem de 
fer per casar-nos, no vàrem parar de riure ni un sol minut. 
Van aconseguir que la major part del públic se sentís iden-
tifi cat amb algun, o més d’un dels personatges de l’obra.
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Festes Majors

Tres setmanes més tard, ja vàrem iniciar la 1a de les tres 
festes majors d’Estiu: la de Canyamars. Aquest any comp-
tàvem amb moltes novetats: des d’una traca d’inici de 
Festa Major, fi ns a una xeringada per a tots els nens i ne-
nes (i alguns que no ho eren tant...). 

Però no varen faltar els actes tradicionals de cada any: el 
pregó, els sopars d’entrepans, les actuacions musicals, la 
conferència de la Germandat, el concert de festa major, el 
ball de gala, les sardanes, les havaneres... En defi nitiva un 
seguit d’actuacions i espectacles per a totes les edats i 
que van tenir molt bona acollida. 

Sense poder descansar més de tres dies va arribar la 2a 
de les Festes Majors: la de Can Massuet. Ja s’havia pre-
iniciat un parell de setmanes abans amb la 26a cantada 
d’Havaneres a la Plaça del Pla de la Calma. Un any més, 
vam fer un sopar popular mentre escoltàvem les tradicio-
nals havaneres i degustàvem un bon rom cremat. 

Enguany, la festa de Can Massuet va ser tan lluïda com 
ho havia estat els darrers anys, amb actuacions per a tots 
els gustos i edats. Però sense cap mena de dubte, l’acte 
estrella d’aquest any va ser l’actuació d’Hotel Cochambre. 
Aquest grup musical per a joves “entre 14 i 50 anys” va 
aconseguir omplir la pista poliesportiva de Can Massuet 
amb gent de tot el municipi i també de fora.

La resta de la festa major també va anar prou bé: no van 
faltar el pregó, les actuacions musicals, el Ball de gala, la 

nit jove, els tornejos esportius (on cada vegada hi participa 
més gent), les gimcanes i competicions per a nens, el fi nal 
de festa.... En defi nitiva, una pila d’activitats per passar 
quatre dies d’allò més distret.

Finalment, entre fi nals d’agost i principis de setembre, la 
darrera festa major d’Estiu: la de Dosrius. Enguany, la par-
ticipació de la gent jove en l’organització ha estat especta-
cular. Tenim la sort de comptar amb una pila de joves que 
s’impliquen al 200 per cent en tots els actes de la festa 
major. Són ells els que han començat a canviar alguns ac-
tes i afegir-ne de nous. Han estat ells els que han prota-
gonitzat el pregó d’inici de festa major, els que han muntat 
la xeringada de colors per als nens i nenes, els que han 
repartit la xocolatada, els que han organitzat i cantat en el 
Karaoke del sopar del dijous...  

Els joves de Dosrius també han participat activament en la 
resta d’actes de cada any: el sopar popular, el correfoc, la 
nit jove, la cercavila de gegants, el concert i el ball de festa 
major, les sardanes, les havaneres...

No voldríem acabar aquest apartat de les festes major sen-
se agrair, de manera molt especial, a les tres comissions 
de festes del municipi i a totes les entitats que han ajudat 
a realitzar-les: Junts per Canyamars, Associació de Dones 
Shakti, Centre Excursionista Dosrius, La Germandat de 
Canyamars, Tutubatum, El sot del Gall, Escola Natura del 
Corredor, Grup d’Esplai l’Esclat !!!!, Associació de Veïns 
de Can Massuet, Associació Viu el Ball, Club de Futbol 
Dosrius 2010, AMPES dels Centres Educatius, Geganters 
de Dosrius, Veterans de Dosrius i Associació Dosrius Balla.
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Diada de Catalunya

L’onze de setembre vam celebrar la Diada de Catalunya. 
Altres anys per a la celebració d’aquest dia tan especial 
per a tots els catalans, es contractava algun grup de mú-
sica tradicional catalana o algú que feia la lectura de poe-
mes relacionats amb la història de la nostra terra. Aquest 
any, en comptes de gastar-se els diners amb una actuació 
d’aquest tipus s’ha decidit instal·lar i hissar una senyera a 
Can Massuet. Aquest nucli era l’únic del municipi de Dos-
rius que no disposava d’aquest símbol tan nostre, i quin 
millor dia per fer-ho que el dia de la Diada Nacional de 
Catalunya.

Un cop hissada la senyera, l’acte va prosseguir amb la lec-
tura del manifest de l’Ajuntament de Dosrius, amb l’ofrena 
de fl ors per part de l’Ajuntament, Partits polítics i de dues 
entitats municipals (l’Associació de Veïns de Can Mas-
suet i Grup d’Esplai l’Esclat). Finalment, la celebració va 
concloure amb un petit esmorzar per a tots els assistents. 
Creiem que en aquests temps tan importants i decisius 
que estem vivint, cal mantenir més vives que mai aquests 
celebracions tan identifi catives del nostre país i de la nos-
tra cultura.    

La regidoria de cultura mai està aturada, sempre està pre-
parant noves activitats i actes per dur a terme i, actual-
ment, tenim dos fronts oberts molt importants que desta-
quen per sobre la resta:

- Per una banda tot just ara hem acabat de celebrar la 
Festa Major d’Hivern d’enguany. Tot i que ha estat molt 
més modesta que la resta de Festes Majors del Municipi, 
no hi han mancat actes per a tots els gustos i per a totes 
les edats. 

- Per l’altra banda també estem programant tots els actes 
que es duran a terme per l’època del Nadal. Ben segur 
que seran molts i de molta qualitat. Comptarem, com cada 
any, amb l’ajut incondicional de moltes de les entitats del 
municipi. Seran elles qui ens ajudin amb la celebració dels 
concerts de Nadal, amb la realització dels patges Reials i 
sobretot, sobretot, amb l’espectacular i tradicional caval-
cada de Reis!!!

No ens agradaria acabar l’espiral de cultura sense parlar 
d’una iniciativa molt important que estem duent a terme 
des de fa uns mesos en aquesta regidoria. Es tracta de 
l’ampliació del servei del Bibliobús del municipi, que es 
reprodueix al cartell de la pàgina següent.

Ara, la CULTURA ha d’estar més viva que mai!!!!!!

Actes de la Diada Nacional de Catalunya a Can Massuet del Far.
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La Diputació de Barcelona va lliurar el nou projecte de bi-
blioteca municipal. 

Tal i com s’ha explicat diverses vegades, l’Ajuntament de 
Dosrius tenia un projecte executiu, però el seu cost era 
molt elevat, per tant era molt difícil realitzar-lo, atesa la 
conjuntura econòmica actual.

Al replantejar-nos un nou edifi ci que cobreixi les necessi-
tats del nostre municipi, la Diputació de Barcelona ha fet 
front a la despesa generada per la redacció d’aquest nou 
estudi i projecte.

Ara ja es disposa del document, que contempla la cons-
trucció de la biblioteca municipal de 830 m2, amb 75 

punts de lectura, 20 punts d’accés informàtic i un fons bi-
bliogràfi c de 12.500 documents.

L’edifi ci es preveu construir a la zona d’equipaments i es-
portiva de can Batlle i comptarà amb espais amplis i llu-
minosos. El disseny arquitectònic és funcional i amb uns 
costos de construcció molt ajustats. 

Es tracta d’un edifi ci que serà un referent al municipi pels 
criteris d’efi ciència i sostenibilitat aplicats, que proporcio-
naran un estalvi d’un 75% del consum energètic i les emis-
sions de CO2 respecte a un edifi ci estàndard.

El preu total inclòs el mobiliari és d’1.519.000 euros.

La Diputació lliura el projecte bàsic 
de la nova biblioteca municipal

Visió general nord, amb cotxes i entorn.

Visió general biblioteca i plaça d’accés.
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La joventut és el període de la vida comprès entre la infantesa 
i l’edat madura. Aquest període es caracteritza per la necessi-
tat de sentir-se autònom, per ser un procés d’experimentació 
de coses noves, per la recerca de la diversió en totes les ac-
tivitats que es realitzen. Aquesta recerca és una mena de vàl-
vula d’escapament a les primeres responsabilitats que se’ls 
presenta en aquest període de la vida.

Això, la regidoria de joventut ho té molt clar. Coneixem tots 
aquest factors de la vida dels joves i els respectem, tot 
adaptant-nos a les seves necessitats. Però a la vegada 
intentem que ells s’impliquin i proposin un lleure alterna-
tiu a les discoteques, als centres comercials i al consum 
de substàncies addictives com per exemple el tabac, 
l’alcohol i les drogues. Intentem que aquestes activitats 
siguin de diferent temàtica, per a tots els gustos i per a 
totes les franges d’edat. 

Enguany, quan els joves van acabar l’ institut, es van trobar 
que els espais joves municipals els havien preparat una 
pila d’activitats, tallers i sortides per poder passar un estiu 
d’allò més divertit. Començant per tallers tan variats com 
els de cuina, el de dj’s, grafi t, batucada i acabant amb la 
sortida a Port Aventura, que enguany va comptar amb més 
de 100 assistents.

Voldríem destacar un parell d’aspectes referents a aques-
tes activitats estiuenques: 
- per una banda el gran èxit dels tallers de cuina, que no 
eren res més que una continuació al taller de “Cuina Sense 
Pares” que s’havia realitzat uns mesos abans, i 
- per altra banda la sortida a Port Aventura que va ser va-
lorada molt positivament per tots els assistents. 

Actes de Joventut

Sortida jove a Port Aventura.
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També ens agradaria dir, que estem molt agraïts tant a 
l’entitat Tutubatum (que va realitzar un taller de batucada 
gratuït), com als dos joves dj’s del municipi Josep i Eric 
(que van ensenyar a “punxar” música a tots els assistents) 
com a en Manel (per a la seva explicació i demostració del 
taller de bombons).

Nosaltres, a part de fomentar el lleure alternatiu, tam-
bé oferim la possibilitat que els jovers es puguin formar: 
enguany s’ha realitzat el 5è curs de Monitors de lleure a 
l’escola del Pi. Això signifi ca que ja s’han format més de 
120 persones en el nostre municipi, o el que és el mateix: 
més de 120 persones ja disposen del títol ofi cial expedit 
per la Fundació Pere Tarrés.

Aquest any, i com a novetat , al mes d’octubre es va en-
gegar el servei “d’Aula d’Estudi” a l’Espai Jove E-Clip-si. 
L’horari és els dimarts de 16.00 a 18.00h de la tarda.  En 
aquest espai els joves poden venir a fer els deures i tre-
balls de l’ institut en un ambient agradable i relaxat. L’espai 
jove roman en exclusiva per a aquests joves, és a dir, el 
futbolí i d’altres jocs estan innactius fi ns a les 18.00h de la 
tarda per tal de facilitar-los el treball.

Un altre servei que s’engegarà en un futur bastant imme-
diat és el carnet “Espais Joves de Dosrius”. Aquest carnet 
estarà adreçat a tots els joves entre 12 i 25 anys (ambdós 
inclosos) i que siguin usuaris dels espais joves del munici-
pi. Els donarà dret a:
- fer ús del material dels Espais Joves de Dosrius,
- a gaudir de tot un seguit de descomptes d’activitats pro-
mogudes per la Regidoria de Joventut i
- a gaudir de descomptes i avantatges en els diferents co-
merços del municipi de Dosrius que siguin col·laboradors.

Fer-se el carnet serà totalment gratuït i es podrà fer en 
qualsevol espai jove municipal. El carnet “Espais Joves de 
Dosrius”pretén fi delitzar els joves als espais joves muni-
cipals i proporcionar-los avantatges econòmiques per tal 
que puguin gaudir més fàcilment de l’oferta cultural i lúdica 
del seu municipi. 

Però això no s’atura aquí, ja estem començant a progra-
mar activitats per al Nadal Jove com tallers, sortides, cam-
pionats,... perquè els joves no parin ni un instant durant les 
seves vacances nadalenques.

Tampoc ens podem oblidar l’Esquiada Jove, que aquest 
any arribarà a la seva novena edició. Al tractar-se d’una 
sortida amb molt d’èxit al municipi, demostra el gust per 
l’esport del jovent de Dosrius i les ganes que tenen de par-
ticipar en les sortides que es realitzen.

Per fi nalitzar, volem agrair al jovent de Dosrius les ganes i 
la predisposició per participar en les activitats programa-
des, que a la vegada són demandades per ells i que des de 
la Regidoria de Joventut s’intenta, en la mesura del pos-
sible, realitzar i alhora fer-los partícips del lleure del seu 
municipi. Aquest agraïment és tant per als nous joves com 
per als que ja no ho són tant: actualment s’està produint 
un canvi inter-generacional en els Espais Joves. Es pot ob-
servar com els més “grans” van trobant el seu espai fora 
d’aquests serveis i com els més “petits” van incorporant 
la “cultura dels espais Joves” a la seva quotidianitat. Això 
serveix per aconseguir que aquest servei sigui més “viu” 
que mai al nostre municipi.

Taller de Dj’s a Dosrius

Models de carnet “Espais joves de Dosrius”.
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Joventut

Taller de Bombons a Canyamars

Taller de grafi t a Can Massuet

Taller de brotxetes de fruita amb xocolata a Dosrius
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Grups
municipals

Quan en qualsevol administració hi ha canvis de govern, 
els entrants sempre donen la culpa als anteriors de la 
situació en què es troba l’administració, així com de les 
errades que es van realitzar.

A l’Ajuntament de Dosrius ja fa bastant temps que la 
direcció de la nostra administració la regenten persones 
amb una determinada manera de treballar, la mateixa 
manera de potenciar la participació a base de la proxi-
mitat i amb un rigor exemplar de la gestió de l’interès 
públic, principalment l’econòmic.

Entrarem al sisè any de recessió econòmica, una con-
juntura molt desfavorable per al creixement i cal fer ba-
lanç de la nostra administració, si s’han fet les coses 
amb responsabilitat i no s’ha obrat amb lleugeresa.

A nosaltres ens toca dir que els homes i dones del PSC 
han fet una feina de molta responsabilitat i seny i ho 
diem amb números contrastats, que és el que dóna 
més credibilitat.

Tot i la situació de recessió que hi ha, l’Ajuntament de 
Dosrius s’ha convertit en un dels menys endeutats de la 
comarca del Maresme, sense defallir en fer inversions i 
en donar nous serveis.

Per exemple, aquest any 2012, quan la inversió públi-
ca ha estat inexistent al nostre país, al nostre municipi 
s’han adjudicat cinc obres. Quan molts ajuntaments por-
ten exercicis sense poder confeccionar el pressupost, 
amb el greuge que això signifi ca per als interessos de la 
col·lectivitat, perquè no hi ha hagut manera de quadrar 
els números, l’Ajuntament de Dosrius ha aprovat el pres-
supost del 2013 l’últim dijous d’octubre d’enguany.

Aquests fets i aquestes realitats demostren que l’acció 
de govern dels darrers anys ha estat molt seriosa i amb 
molta responsabilitat.

Grup Municipal del PSC

Ja ha passat gairebé un any i mig des de les últimes 
eleccions municipals. En aquestes, la candidatura del 
Partit Popular va treure un resultat històric per a nosal-
tres i ens va confi ar dos càrrecs electes per tal que tre-
ballessin per al nostre municipi.

Per aquest motiu, es va signar un acord amb altres cà-
rrecs electes, consistent en línies de treball per gestio-
nar els serveis, l’urbanisme, la hisenda local, crear nous 
equipaments, ...

Ja podem començar a fer balanç de la nostra feina i amb el 
treball del dia a dia, que no s’ha escatimat mai, hem pogut 
demostrar la capacitat dels dos càrrecs electes, Srs. Sal-
vador Corbalán i Joan Serra, que amb les seves respon-
sabilitats dins de l’ajuntament han aportat l’experiència i, 
sobretot, les ganes de servir la nostra població.

Ens agradaria fer un esment especial a la situació 
econòmica tan complicada que ens toca viure, ja que 
això afecta molt directament els ajuntaments, però tots 
els membres de l’equip de govern ens hem compromès 
a ser molt rigorosos en complir els objectius marcats, 
principalment per la Comunitat Econòmica Europea. 
Tenim la responsabilitat de sortir d’aquesta situació 
econòmica ajudant a fer una administració efi cient i de 
referència tant per als proveïdors com per a d’altres 
ajuntaments i administracions supramunicipals. 

Aquesta seriositat es comença a visualitzar, ja que 
l’endeutament del nostre ajuntament té uns paràmetres 
que es poden suportar i, fi ns i tot, podem generar in-
versió per millorar equipaments i construir-ne de nous.

Grup Municipal del PP

Ja fa més d’un any que va arrencar aquesta legislatura 
(2011-2015) amb un canvi important a l’ajuntament de 
Dosrius, la incorporació al plenari d’un partit indepen-
dent, La PAC.

Un partit format per ciutadans i ciutadanes de Dosrius 
sense més ambició (ni política, ni econòmica) que po-
der gestionar de forma participativa i coherent el nostre 
ajuntament.

Des de l’inici del mandat hem procurat mantenir una 
constant comunicació amb els ciutadans, fent actes 
informatius després de cada ple, obrint uns espais 
d’atenció ciutadana a cada nucli, publicant regularment 
un butlletí informatiu (http://www.lapac.cat/informa.
php), publicant les actes no ofi cials del plens (http://
www.lapac.cat/actes.php), etc..

La tasca informativa és la primera que ha de desenvo-
lupar un ajuntament ja que els ciutadans han d’estar 
informats de què es fa i com es fa, procurant tenir una 
gestió el més transparent possible.

D’altra banda hem exercit una tasca de control de la 
gestió municipal. Tasca que fem amb moltes difi cultats 
per la manca d’ informació facilitada pel govern.

Tot i així procurem aportar, de manera positiva, idees, 
projectes i propostes de millora, a través de les mocions 
que presentem al ple municipal (http://www.lapac.cat/
mocions.php).

Una d’aquestes mocions va ser la proposta de modi-
fi cació del ROM  (reglament d’organització municipal) 
que actualment és de l’any 1988.

La moció, després de ser modifi cada va ser acceptada 
per tots els grups polítics i actualment ja s’està treba-
llant en la millora i modernització d’aquest reglament 
que és l’A B C del funcionament de l’ajuntament. 

Esperem doncs, que aquest sigui un primer pas per 
portar la gestió municipal del nostre ajuntament al segle 
XXI.

Grup Municipal la PAC

Quan els objectius es van complint

La responsabilitat de gestionar un ajuntament

Treballant per Dosrius
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Reconeixaments
esportius

Un nen nascut el dia 3 de juliol de 2007, resident al nos-
tre municipi, ha aconseguit el campionat d’Espanya de 
mini motos, que l’Associació Nacional de Pilots Afi cionats 
(ANPA) ha organitzat a nivell de tot l’Estat Espanyol.

En Marco va començar la competició a principis de març 
d’aquest any, quan tenia 4 anys i mig, i això va ser a Bada-
joz i a la primera cursa d’aquest campionat d’Espanya ja va 
quedar quart.

En total aquest campionat ha constat de sis curses i haver 
quedat quart en la primera ha estat el pitjor resultat que ha 
tingut, ja que en una altra cursa va quedar segon i a la resta 
ha guanyat totes les proves que s’han realitzat.

Concretament, ell és campió de la franja de 4 a 7 anys. Hi ha 
un altre campionat de 7 a 9 i un altre de 9 a 12. En algunes 

curses, per la característica de l’esdeveniment, el circuit i el 
nombre d’inscrits a la cursa, aquesta es va fer amb totes les 
categories corrent al mateix moment, assolint en aquestes 
ocasions el lloc més alt del podi. És a dir, va ser superior a 
la resta de participants molt més grans i d’altres categories.

Quan parles amb ell i li preguntes si prefereix competir amb 
terra sec o moll, comenta que li agrada i es troba molt més 
còmode amb el terra sec, però com són les coses, a l’última 
cursa a Benidorm, el dia 18 de novembre, plovia d’una ma-
nera considerable i va tornar a guanyar. 

Segons els entesos té unes característiques excepcionals, 
sap frenar l’últim, és el primer que dóna gas, un crack a la 
sortida, rei de les “poles”, més d’un equip ja li ha posat els 
ulls a sobre per fer el seguiment d’aquesta gran promesa 
que està entre nosaltres.

Marco Morelli Chincolla campió d’Espanya 
de mini motos 

El lloc més alt del podi en una cursa. Marc Morelli ja promet en tots els aspectes, fi xeu-vos com el cuiden les hostes-
ses poc abans d’iniciar-se la cursa.

Marc Morelli tombant-se fi ns a tocar-li el genoll a terra.
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Reconeixaments
esportius

Les noies de l’Equip Futsal Can Massuet femení van quedar 
subcampiones del Maresme i terceres de territorial catala-
na, en un any en què totes les jugadores van fer un fort sa-
crifi ci al no comptar, en la meitat dels partits, amb portera. 

Tot i això, van fer una bona temporada, acabant subcam-
piones de grup, cosa que els va valer per jugar les fi nals 
territorials.

El diumenge 28 al matí, a primera hora: quarts de vuit, les 
vuit, quarts de nou, moguda de cotxes, amb direcció a Can-
yamars, amb remolcs i amb motos carregades per fer cap 
a la Quintana de can Gel. Matinal fresca, la primera gela-
da d’aquesta tardor. El Moto Club Canyamars havia treba-
llat durament preparant un circuit d’excel·lència. El terreny 
estava en les condicions adequades per practicar aquest 
esport que tanta afi ció desperta al nostre municipi: el tot 
terreny cros. Tot estava preparat per viure amb intensitat 
aquestes noves tres hores de motos a Canyamars.

En poca estona es va omplir de motos, participants, afi cio-
nats, ... per poder viure una matinal de sensacions, plaers, 
que van fer les delícies de tothom. 

La inscripció va ser rècord, al voltant de 75 participants, 
majoritàriament amb dos pilots per moto, amb una orga-

nització que amb pocs efectius dóna molt de si i que no va 
decebre ningú, visqués com visqués la cursa de can Gel.

Va ser un matí rodó, mentre les motos corrien per la Quinta-
na, a dalt de la carretera els cotxes feien cua per arribar a la 
fi ra del Bosc Medieval. Feia un pèl de fred, però amb unes 
vistes de postal, amb la vegetació de fons i aquella olor de 
gasolina cremada que, els que ho porten a la sang, aquest 
fl aire tan especial els deleix.

Des de l’ajuntament es vol felicitar, aplaudir, agrair, admi-
rar, la capacitat d’organització, les ganes de quedar bé i 
el sacrifi ci que es va fer per aconseguir els objectius que 
s’havien marcat.

Moltes felicitats Moto Club Canyamars i moltes gràcies per 
assolir aquests objectius de tant nivell!

Equip Futsal femení Can Masssuet

Cursa de motos a Canyamars

D’esquerra a dreta i de dalt a baix:  Joan, Ari, Míriam, Anna, Erika, Sara, Marina, Yasmin, Andrea i a la foto hi falta la Ruth, que és l’última incorporació a l’equip.

Els participants preparats per iniciar la cursa.
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Homenatge

El dissabte 22 de setembre, a 2/4 d’1 
del migdia, va tenir lloc a Dosrius l’acte 
d’homenatge a la que va ser durant 10 
anys infermera del municipi, Loli Mas 
Mota.

L’Ajuntament de Dosrius, a petició 
d’una comissió de veïns/es, va decidir 
posar el nom de Loli Mas al Consultori 
Mèdic de Dosrius, en record a la que 
va ser una professional de referència 
durant anys. Aquest homenatge i re-
coneixement es va materialitzar  amb 
el descobriment d’una placa per part 
de l’alcalde de Dosrius, Sr. Josep Jo i 
Munné i la família de la Loli.

Seguidament, a la plaça de Can To-
rres del nucli de Dosrius va tenir lloc 
una trobada d’amics/gues, veïns/es i 
familiars en un dinar popular obert a 
tothom, trobada  que va voler ser un 
reconeixement públic al tarannà de la 
Loli Mas, com a veïna, com a profes-
sional i com amiga.

L’acte popular va fi nalitzar amb lectu-
res, cançons, contes, anècdotes i re-
cords d’un temps i d’un poble del qual 
l’homenatjada en va ser un dels més 
alts exponents.

Acte d’homenatge a Loli Mas

L’alcalde i la família descobrint la placa.

A la plaça de can Torres, durant el dinar popular.

Un moment de l’acte d’homenatge celebrat davant de l’actual Consultori Mèdic Loli Mas.



L’Ajuntament de Dosrius 
us desitja unes bones festes 
de Nadal i un venturós 2013!

Potser Nadal

Potser Nadal és que tothom es digui
a si mateix en veu molt baixa el nom
de cada cosa, mastegant els mots
amb molta cura, per tal de percebre’n
tot el sabor, tota la consistència.

Potser és reposar els ulls en els objectes
quotidians, per descobrir amb sorpresa
que ni sabem com són de tant mirar-los.

Potser és un sentiment, una tendresa
que s’empara de tot; potser un somriure
inesperat en una cantonada.

I potser és tot això i, a més, la força
per reprendre el camí de cada dia
quan el misteri s’ha esvanit, i tot
torna a ser trist, i llunyà, i difícil.

Miquel Martí i Pol



S
ra. Lourdes G

il, directora de la S
ecció Institut; S

ra. S
ònia Estrada, directora de l’Escola Encarnació Fonoll; S

r. Joan S
erra, regidor d’U

rbanism
e; S

r. Josep Jo, alcalde; S
ra. Toñy P

érez, regidora de l’À
rea de S

erveis a 
les P

ersones; S
ra. M

ontse B
arcons, directora de l’Escola B

ressol; S
ra. Elisenda B

orrell, directora de l’Escola del P
i, i S

r. Josep M
. S

agristà, regidor d’Ensenyam
ent. 

L’A
ju

n
tam

en
t d

e D
osriu

s colze a colze
 

am
b
 els cen

tres d
ocen

ts d
el m

u
n
icip

i.


