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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

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 la ronda de Llevant - Dos de Maig

www.sagales.com

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

13:20
13:45
13:55
14:10

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

14:10
14:25
14:40
14:50
15:15

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 Línia 551

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

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

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              93 472 91 62
“ 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
SES 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
FARMACIOLA Canyamars               93 795 51 18
FARMACIOLA Can Massuet            93 791 62 10
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
Clínica veterinària NEW VET        93 707 70 10
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 8.30 a 14.30 h i dimarts 
de 16.30 a 19 h (imprescindible demanar hora) 
Telèfon: 93 791 80 14, ext.4

Espai jove E-Clip-si i Casal de Joves
Telèfon: 93 791 98 27 · 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

Horari Farmaciola Canyamars

Dll.
Dma.
Dmc.
Dj.
Dv.
Ds.

12.40-13.40h
8.00-12.00h
8.00-11.00h

12.40-13.40h
12.40-13.40h
8.00-11.00h

17.10-21.10h
17.10-21.10h
20.00-21.00h
17.10-21.10h
17.10-21.10h

----

Dll.
Dma.
Dmc.
Dj.
Dv.
Ds.

8.00-12.30h
12.10-13.40h
12.10-13.40h
8.00-12.30h
8.00-12.30h

11.10-13.10h

15.00-17.00h
15.00-17.00h
15.30-19.30h
15.00-17.00h
15.00-17.00h

----

Horari Farmaciola Can Massuet
Matí Tarda Matí Tarda

Llicenciats: Aurora Sousa Sousa i Ramon Martínez Solé
Farmàcia Sousa Martínez

Carrer Pau Casals, 3 · Dosrius



pà
g.

 3
ju

lio
l d

e 
20

13
   

el
fu

ll 
  n

úm
. 3

1

generalAlcaldia

Durant un període de deu 
anys, l’Ajuntament de Dos-
rius ha tingut un litigi de  
grans magnituds, fins i tot, 
amb unes conseqüències 
molt difícils de quantificar i 
que podien ser molt nega-
tives per a tota la població.
 
<...algunes vegades do-
nava la sensació que per-
dríem...> 

Com a alcalde he viscut a la 
meva pell aquesta amenaça 
i algunes vegades donava la 
sensació que perdríem, ja 
que els entesos, tant juristes, 
com urbanistes, com grups 
polítics amb representació 
a l’ajuntament, donaven per 
fet que la petició d’un par-
ticular, exigint a l’ajuntament 
l’expropiació d’uns terrenys 
ubicats a Canyamars, po-
pularment coneguts amb 
el nom del Pla dels Bolets, 
com a conseqüència d’una 
feina mal realitzada a la dè-
cada dels vuitanta i noranta 
per no haver delimitat co-
rrectament una zona ver-
da de 4.235,16 m2,  podia 
representar un gran cost 
econòmic, que era difícil o 
gairebé impossible afrontar.

<...podia representar un 
gran cost econòmic, que 
era difícil o gairebé im-
possible afrontar...> 

Això representava que 
l’Ajuntament de Dosrius ha-
via de fer front a una petició 
de més de 5 milions d’euros. 
A les pàgines següents, tro-
bareu l’explicació de tots els 
fets, però cal que tothom es 
pugui imaginar la magnitud 
de les conseqüències que 
això hagués representat per 
a un ajuntament en el qual 
la mitjana dels seus recur-
sos ordinaris dels últims 
anys podia ser de 120 a 
150 mil euros, per invertir al 
municipi.

<...totalment a favor dels 
interessos de totes les 
persones del municipi de 
Dosrius...> 

Si judicialment s’hagués 
perdut aquest procés, que ja 
dic que no pintava gens bé, 
hagués estat una càrrega i 
una creu durant molts anys, 
ja que, a banda de no poder 
fer inversions, s’haguessin 
hagut de tancar molts ser-
veis i ajuts que amb molt 
d’esforç l’ajuntament ha 
anat creant i donant.

<...EL POBLE HA TOR-
NAT A GUANYAR!!!...> 

Però, per fi, el Tribunal Su-
prem va dictaminar, en sen-
tència del dia 19 de març de 
2013, totalment a favor dels 

interessos de totes les perso-
nes del municipi de Dosrius.

Al final podem exclamar que 
EL POBLE HA TORNAT A 
GUANYAR!!!

Amb aquest tema resolt i 
ben encaminat i amb la si-
tuació econòmica actual, 
gràcies a la gran seriositat 
en la gestió que l’ajuntament 
fa dels recursos de tothom, 
es pot dir clarament que 
l’Ajuntament de Dosrius ha 
superat amb escreix aques-
ta conjuntura tan complica-
da que ens toca viure i que 
complim amb tots els parà-
metres requerits per Europa, 
Madrid i la Generalitat de 
Catalunya, amb un futur que 
es preveu prometedor de 
cara a un nou cicle d’anys 
que hem de viure.

El treball i la persistència donen els seus resultats
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Doncs sí, aquesta és la gran notícia. Totes les persones 
del nostre municipi han de veure la importància que signi-
fica per a tots nosaltres la sentència del Tribunal Suprem 
de Madrid dictaminant que no hem de pagar ni un sol 
euro per la petició d’un veí del nostre municipi, que de-
manava l’expropiació d’una zona verda ubicada al nucli 
de Canyamars.

<...el preu que demanava el propietari a l’admi-
nistració pujava uns 5 milions d’euros...>

Explicarem una mica com es va produir tot aquest cas. 
L’any 2003, un veí i propietari d’uns terrenys a Canyamars 
va demanar a l’ajuntament que se li expropiessin uns te-
rrenys que estaven qualificats de zona verda, des de feia 
molts anys. Aquest és el primer avís que segons la llei cal 
fer a l’administració. Durant dos anys l’administració ha 
de buscar el mecanisme per fer l’expropiació o donar-li 
aprofitament urbanístic a uns terrenys del costat. Totes les 
gestions realitzades per l’ajuntament no varen tenir èxit, 
ja que tant la Generalitat de Catalunya, com els juristes, 
com els tècnics no varen veure cap altra sortida que no fos 
l’expropiació dels esmentats terrenys.

<...juristes, entesos, urbanistes deien que no hi 
havia cap altra sortida que la negociació i el pa-
gament de l’esmentada quantitat...>

Al cap de dos anys justos d’haver fet el primer tràmit, que 
era el de la petició, ja es formula el preu que demanava 
el propietari a l’administració, que pujava uns 5 milions 
d’euros. Quantitat a la qual era impossible poder-hi fer 
front per part d’un ajuntament com el de Dosrius.

Per altra banda, juristes i urbanistes deien que no hi ha-
via cap altra sortida que la negociació i el pagament de 
l’esmentada quantitat. 

<...Políticament es va fer una feina de gran mag-
nitud, ja que només es vivia per intentar aturar 
aquesta salvatjada d’haver de pagar 5 milions 
d’euros, diners que sortirien de les butxaques de 
tots els veïns i veïnes del municipi...>

L’expedient va continuar el seu procés al Tribunal 
d’Expropiació de Catalunya, que a les primeres resolu-
cions donava la raó al particular, contra les exposicions 
que feia l’Ajuntament de Dosrius.

Políticament es va fer una feina de gran magnitud, ja que 
només es vivia per intentar aturar aquesta salvatjada 
d’haver de pagar 5 milions d’euros, diners que sortirien de 
les butxaques de tots els veïns i veïnes del municipi.

Després de reunions i més reunions, vàrem aconseguir 
que l’última resolució emesa pel Tribunal d’Expropiació 
de Catalunya donés la raó a l’ajuntament, dient que els 
esmentats terrenys qualificats com a zona verda ja tenien 
l’aprofitament  d’uns altres terrenys situats a continuació 
d’aquests i, per aquest motiu, el propietari no tenia dret a 
demanar l’expropiació. 

Aquesta resolució va ser impugnada mitjançant un recurs 
d’alçada i el mateix Tribunal d’Expropiació va emetre una 
segona resolució ratificant la primera. Aquesta era l’última 
que podia emetre el Jurat d’Expropiació de Catalunya.

El teu poble ha tornat a guanyar!
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El particular interessat va interposar un contenciós davant 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que, en sen-
tència dictada el dia 10 de desembre de 2009, ens deia que 
aquesta zona verda de 4.235,16 m2 sí que era expropiable 
i fixava el preu que havia de pagar l’ajuntament, que era de 
989.973,38 euros, més el 5% d’afecció, més els interessos 
legals a computar des del 3 de novembre de 2004.

L’ajuntament va presentar un recurs de cassació davant 
del Tribunal Suprem de Madrid i després de passar pel se-
dàs d’admetre’l a tràmit, ja que teníem les nostres reser-
ves, al final, un cop analitzat l’expedient i en votació del 
dia de Sant Josep d’enguany, va dictaminar donant tota 
la raó a l’Ajuntament de Dosrius, sobre el recurs que es va 
interposar arran de la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 

<...Tribunal Suprem...> <...va dictaminar do-
nant tota la raó a l’Ajuntament de Dosrius...>

Aquesta raó és que l’Ajuntament de Dosrius no té l’obligació 
d’expropiar els esmentats terrenys i, per tant, no ha de fer 
front a cap cost.

<...haciendo constar que es firme y no proce-
de interponer recurso alguno...>

A continuació es transcriu la part dispositiva de la sentèn-
cia emesa per la Sala del contenciós administratiu, secció 
Sexta, del Tribunal Suprem, que diu:

FALLAMOS

Primero.- Ha lugar el presente recurso de casación nú-
mero 953/2010, promovido por la representación del
Excmo. AYUNTAMIENTO DE DOSRIUS contra la senten-
cia 984/2009, de 10 de diciembre, de la Sección Segunda, 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, dictada en el recurso 
265/2006.

Segundo.- Casamos y anulamos la sentencia recurrida, 
que declaramos sin valor ni efecto alguno.

Tercero.- En su lugar, debemos desestimar y desestima-
mos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
la representación procesal de Don LUIS HOMS MOYA, 
contra el acuerdo del Jurado de Expropiación de Cataluña, 
Sección de Barcelona, adoptado en sesión de 28 de abril 
de 2006 (expediente 3041/2005), por el que se ordenaba el 
archivo del procedimiento para la fijación del justiprecio de 
la finca del mencionado recurrente en dicho Municipio, que 
debía considerarse objeto de expropiación por ministerio 
de la ley; acuerdo que confirmamos por estar ajustado al 
ordenamiento jurídico.

Cuarto.- No procede hacer condena en costas.

Así, por esta sentencia, que se insertará en la Colección 
Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos, ha-
ciendo constar que es firme y no procede interponer re-
curso alguno.
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L’Ajuntament es va comprometre a cercar les fórmules per 
tal que Canyamars i can Massuet poguessin disposar d’un 
servei de farmàcia.

Després d’analitzar totes les possibilitats i veure la seva 
viabilitat vàrem demanar a la Generalitat de Catalunya, que 
és qui té competències en aquest servei, que iniciés tot el 
procés administratiu. 

L’ajuntament va posar a la seva disposició els locals on 
aquest servei s’havia de desenvolupar. En el cas de Can-
yamars, s’ha llogat un local al carrer Catalunya i, en el cas 

de can Massuet, s’ha habilitat un local municipal al mateix 
consultori mèdic.

El procés ha consistit en convidar a totes les farmàcies de 
l’entorn, per tal que presentessin les ofertes del servei. Un 
cop s’ha fet tot el que requereix l’ordenament que regula 
aquest procés, s’ha adjudicat la gestió d’aquestes dues 
farmacioles, a la farmàcia de Dosrius de la Sra. Aurora 
Sousa Sousa i el Sr. Ramon Martínez Solé. Tot el procés 
l’ha fet el Departament de Sanitat de la Generalitat de Ca-
talunya.

Farmacioles a Canyamars 
i a can Massuet del Far

Farmaciola de can Massuet del Far, situada a l’Av. del Far, núm. 10 (Consultori metge)

Farmaciola de Canyamars, situada al carrer Catalunya, núm. 23

OBJECTIU ASSOLIT
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Per fi la permuta que durant tants i tants mesos, fins i tot anys, 
havíem estat negociant amb el Bisbat de Barcelona, per inter-
canviar la casa de can Torres pel Centre Parroquial i l’antiga 
seu del Sindicat Agrícola de Dosrius ja s’ha pogut realitzar.

El camí ha estat llarg perquè ha calgut fer molts informes 
i tràmits administratius per part de les dues entitats; però, 
per fi, a principis de febrer d’enguany Mn. Jaume Abril i 
Figueras, rector de la Parròquia del poble i administrador 
dels locals parroquials en qüestió, i l’alcalde, Sr. Josep Jo, 
van signar davant notari l’esmentat intercanvi d’immobles.

És ben cert que els dos immobles necessiten una reforma 
integral, perquè les condicions en les quals es troben i el 
temps que ha passat sense fer-los servir els han deteriorat 
considerablement.

Tot i així, l’Ajuntament té la voluntat i el compromís que 
tant l’Antic Sindicat com el Centre continuïn essent aquell 
espai on el poble de Dosrius pugui realitzar el lleure, la 
cultura i la convivència.

Centre Parroquial, Sindicat i can Torres

Centre Parroquial i Sindicat

Projectes
en marxa

OBJECTIU ASSOLIT

Per fi tot està encaminat per instal·lar la gespa artificial al 
camp de futbol de can Batlle. Durant l’inici d’aquest segon 
semestre s’està fent  tot el procés d’aprovació del projecte 
i licitació de l’obra. Cap a la tardor començaran les obres. 

Per aquest motiu, els equips que utilitzen el camp de fut-
bol municipal no podran fer els seus partits a les nostres 
instal·lacions.

Es tracta d’un projecte redactat pels Serveis Tècnics Mu-
nicipals, esperat i molt treballat per part de l’equip de go-
vern de l’ajuntament, ja que buscar els 480.639 euros que 
val no ha estat fàcil, però, finalment, entre subvencions de 
la Diputació de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya 
i aportacions de l’ajuntament hem pogut obtenir l’import 
necessari per fer l’obra.

Gespa artificial

Com quedarà el projecte del camp de futbol.
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Durant el segon semestre d’aquest 2013 han de començar 
les obres de la Travessera de Dosrius.

La Diputació aportarà l’import de la totalitat de l’obra, que 
és de 421.218,27 euros. Es tracta d’un projecte redactat 
pels Serveis Tècnics municipals per transformar el carrer 
Marquès de Castell Dosrius, la Plaça d’Espanya i el carrer 
Lluís Moret. És a dir, el recorregut és el de l’antiga carrete-
ra que travessa el nucli urbà de Dosrius.

El projecte consisteix en deixar a un sol nivell, tant el pas 
de vehicles com el de vianants, però amb més amplitud 
per a l’espai destinat a les persones i un sol carril, d’uns 
tres metres, per als vehicles. 

Per separar els vehicles de les persones s’instal·laran 
unes pilones per protegir els vianants. 

Serà una obra que generarà inconvenients a tota la po-
blació del municipi, però l’objectiu s’ho val, ja que buscar 
seguretat i adequar un espai molt utilitzat per la nostra 
població es mereix aquests sacrificis.

L’entrada de Canyamars és un espai al qual se li han anat fent trans-
formacions, es va instal·lar l’enllumenat, es van fer les voreres, ... i 
ara l’equip de govern té la voluntat de fer una entrada més atractiva, 
més agradable, posant flors i jardineres en espais estratègics, tan-
cant els contenidors de la recollida de residus, amb la finalitat de 
tenir més endreçada i ordenada aquesta entrada.

Per tirar endavant aquest projecte tenim una subvenció concedida, 
de més de 10.000 euros, per a l’any 2014, per part de la Diputació 
de Barcelona, per tant, esperem poder-lo realitzar.

Travessera de Dosrius

Entrada de Canyamars

Imatge virtual de com es transformarà l’eix vertebral de Dosrius. 

Com quedarà el projecte del camp de futbol.

La Ronda de Dalt és una via de comunicació de compe-
tència municipal, que va des de la rotonda del Vitxi fins 
a la carretera B 501 de Dosrius a Llinars. També podem 
anomenar-la Ronda Francesc Macià, que és el darrer nom 
aprovat per l’ajuntament.

Malgrat que sigui de competència municipal, s’han fet els 

contactes necessaris per demanar a la Diputació de Bar-
celona que faci una actuació global en tot el tram.

La Diputació ha valorat el cost de la reparació, ha habilitat 
la partida pressupostària pertinent, que és d’uns 200.000 
euros i s’encarregarà de fer aquesta actuació, per garantir 
la seguretat amb un vial en bones condicions.

Ronda de Dalt
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planta de la futura biblioteca. Imatge virtual de  l’entrada de la nova biblioteca.

Imatge virtual de com quedarà la plaça de Can massuet.

Tenim el projecte constructiu fet i pagat. L’obra estava 
planificada per tal que la seva realització ja fos immedia-
ta, però atenent que l’ajuntament ha hagut de fer front a 
situacions de més urgència, s’ha posposat per a propers 
pressupostos, per tal de garantir millor el seu finançament.

La possibilitat que la Generalitat de Catalunya es com-
prometi a ajudar a fer front als 438.509 euros que puja el 
projecte va agafant cos, tot esperant que la il·lusió de tenir 
un equipament en aquest indret tan emblemàtic pugui ser 
una realitat.

Transformar la plaça de can Massuet en un espai més atractiu 
i funcional és el compromís de l’equip de govern, per tal que 
sigui un espai de referència per a aquest nucli de població.

Hem accedit a subvencions i s’ha fet una petita memòria 
valorada com a document de treball per convèncer els que 
han de valorar la proposta presentada per l’ajuntament, 
per tal que sigui subvencionada.

La voluntat de l’ajuntament hi és i a vegades ens topem 
amb la realitat de la situació econòmica, però tenim a la 
ment fer un espai molt més atractiu que l’actual i estem 
convençuts que assolirem l’objectiu.

El cost d’aquesta transformació, calculat molt per sobre, 
puja 133.334,74 euros...

Com s’ha explicat en anteriors butlletins d’informació mu-
nicipal “El Full”, s’ha revisat el projecte que inicialment te-
níem de la Biblioteca municipal i s’ha aconseguit que d’uns 
dos milions d’euros passi a 1.196.726 euros. 

Cal buscar el finançament per poder tirar endavant l’obra. 
Actualment, ja tenim pràcticament assegurats 500.000 
euros de la Generalitat de Catalunya i també tenim el com-
promís de la Diputació de Barcelona que es mirarà amb 
bons ulls el fer una aportació per ajudar a tirar endavant  

la construcció d’aquest equipament tan important per a la 
població del nostre municipi.

Esperem que l’ajuntament, degut a la bona situació econòmi-
ca que les polítiques que ha realitzat ens han aportat, també 
pugui fer la contribució necessària, per tal que entre tots obtin-
guem aquest 1.191.726 euros, amb la finalitat de poder iniciar 
tot el procés per a la construcció de la biblioteca municipal.

La previsió es calcula per al proper 2014.

Torre de les Aigües

Plaça de can Massuet

Biblioteca municipal
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Hi ha moltes vies obertes per ajudar les administracions 
locals i una d’elles és l’anomenada Xarxa de Municipis 
de la Diputació de Barcelona, mitjançant la qual es dóna 
suport als ajuntaments per poder tirar endavant projectes 
que són necessaris per als municipis.

<...La Diputació de Barcelona es va compro-
metre a estudiar els moments i els fets pun-
tuals per ajudar a tirar endavant propostes 
de l’administració local...>

Per a aquests 2013 i 2014 la Diputació de Barcelona s’ha 
compromès a ajudar amb més de 360.000 euros. Per 

instal·lar la gespa artificial al camp de futbol de can Bat-
lle aportarà uns 130.000 euros. Per asfaltar carrers a can 
Massuet del Far uns 226.000 euros i, finalment, per fer ac-
tuacions a l’entrada de Canyamars, concretament a l’Av. 
Lluís Companys i al carrer Major, uns 10.150 euros.

Durant la reunió que l’alcalde de Dosrius i diputat a la Di-
putació de Barcelona, Sr. Josep Jo, va mantenir amb el 
diputat de Cooperació Local, Sr. Joaquim Ferrer, es va 
deixar la porta oberta a què davant de possibles necessi-
tats de l’ajuntament, la Diputació de Barcelona estudiaria 
els moments i els fets puntuals per ajudar a tirar endavant 
propostes de l’administració local.

La Diputació de Barcelona destinarà 9.075,-- euros a la 
redacció del projecte constructiu de l’accés entre el Veï-
nat Rimbles i la carretera BV-5101, encarregat a l’empresa 
S.A. de Ingenieria Larix.

<...Es tracta d’un projecte que proposa millo-
rar la seguretat de la connexió entre el Veïnat 
Rimbles i l’accés a la carretera BV-5101...>

Es tracta d’un projecte que proposa millorar la seguretat 
de la connexió entre el Veïnat Rimbles i l’accés a la carre-
tera BV-5101, essent un punt en què la visibilitat és nul·la 
a l’hora de fer la maniobra cap a un sentit o cap a l’altre.

Aquest encàrrec és fruit de l’estreta relació que té 
l’Ajuntament de Dosrius amb aquesta administració su-
pramunicipal per anar realitzant obres i arranjaments mi-
llorables al nostre municipi. 

En els propers dos anys, la Diputació de Barcelona ajudarà 
l’ajuntament a tirar endavant projectes municipals, aportant 
uns 360.000 euros

Projecte per a la millora de la connexió entre el veïnat Rim-
bles i la carretera BV-5101

L’alcalde del municipi de Dosrius i diputat a la Diputació de Barcelona, Sr. Josep Jo,  amb el diputat responsable de Cooperació Local i vicepresident de la Diputació de 
Barcelona,  Sr. Joaquim Ferrer.

L’arribada del Sr. Josep Llobet, aleshores vicepresident tercer de la Diputació de 
Barcelona, amb el Sr. Josep Jo, alcalde de Dosrius, i els tinents d’alcade Srs. 
Salvador Corbalán i Joan Serra, durant la seva visita a Dosrius, el juliol de 2012.
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La Variant de Dosrius és una obra molt demanada per 
l’ajuntament del municipi, ja que ha de treure tots els vehi-
cles en trànsit de dins del nucli de Dosrius i passar-los per 
fora dels carrers del poble.

Aquesta Variant s’ha de construir des de l’entrada de Dos-
rius, on hi ha l’estacionament que anomenem de can Ta-
rau, fins a connectar amb la Ronda de Dalt o Av. Francesc 
Macià i la carretera que va a Llinars del Vallès.

El projecte ja està redactat, encarregat per la Generalitat 
de Catalunya, i puja la quantitat d’uns 3.995.000 euros.

L’ajuntament ja ha fet els primers passos per demanar 
que la Generalitat habiliti la partida pressupostària per a 
la construcció d’aquesta via de comunicació, però per al 
pressupost del 2013 és molt difícil que s’hi pugui destinar 
cap euro.

A l’anterior butlletí d’informació municipal “El Full” ja ha-
víem parlat que la situació del nostre ajuntament era vista 
com una gestió modèlica per part de les administracions 
que ens controlen els nostres comptes.

<... s’ha tancat l’any 2012 amb un superàvit 
comptable de 835.851,57 euros...>

Ara amb el tancament del 2012 s’ha confirmat del tot, ja 
que tots els paràmetres que ens requereixen tant des del 
Govern Central com des de Control Financer de la Gene-
ralitat de Catalunya ens surten de color verd, això vol dir 
que s’han fet bé els deures i amb molta seriositat, atès que 
quan estàs dins d’un ajuntament és molt fàcil estirar més 
el braç que la màniga, ja que aquest ha estat un dels mals 
de moltes administracions locals. 

<...els diners que ens deuen importen 
1.807.715,71 euros...>

Concretament, s’ha tancat l’any 2012 amb un superàvit 
comptable de 835.851,57 euros. Aquest romanent posi-
tiu és històric, però cal puntualitzar que durant el 2012 el 
Govern Central va concedir un préstec als ajuntaments. 
En el nostre cas va ser 796.638,62 euros, per poder pagar 
proveïdors, ja que ens mancava liquiditat degut als deutes 
que teníem reconeguts.
 

A 1 de gener de 2012, l’ajuntament devia d’exercicis tan-
cats, és a dir de 31 de desembre de 2011 enrere, 1.257.929 
euros. A 31 de desembre de 2012, d’exercicis tancats, és a 
dir de 31 de desembre de 2012 enrere, es deu un total de 
7.656,92 euros, això vol dir que els deutes de l’ajuntament 
actualment són pràcticament inexistents.

Una altra dada que cal puntualitzar és la que fa referència 
als drets pendents de cobrament del nostre ajuntament, és 
a dir, els diners que ens deuen que importen 1.807.715,71 
euros. D’aquesta quantitat, de pressupostos tancats, 
se’ns deu 1.084.797,46 euros i la resta és del pressupost 
corrent.

Tot i el préstec a llarg termini que ens va concedir el Go-
vern Central, els paràmetres d’endeutament que té marcat 
l’ajuntament en préstecs a llarg termini , segons el depar-
tament de Control Financer de la Generalitat de Catalun-
ya, és del 40% dels recursos ordinaris. La llei prohibeix 
endeutar-se més de 75% dels recursos ordinaris del pres-
supost municipal de l’últim exercici tancat.
 
Un cop més, la seriositat amb què s’ha gestionat el nostre 
ajuntament durant els últims anys dóna els seus fruits, po-
dent disposar de recursos per invertir i estar a prop de les 
famílies perjudicades per la conjuntura econòmica i com-
plir amb les obligacions de pagament.

Estat econòmic del nostre Ajuntament

El projecte executiu de la variant 
de Dosrius ja està realitzat

L’alcalde del Dosrius, Sr. Josep Jo, amb el regidor d’Urbanisme, Sr. Joan Serra, i el 
director General de Carreteres de la Generalitat, Sr. Xavier Flores, durant la reunió 
que va tenir lloc a Barcelona.

Hisenda
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La Diputació de Barcelona, concretament l’Àrea de Pre-
sidència, Servei de Govern Local, segons escrit registre 
d’entrada núm. 5775, va notificar a l’Ajuntament de Dosrius 
la concessió d’una subvenció per import de 5.000 euros, 
per al manteniment i acondiciament d’infraestructures es-
portives.

L’Ajuntament de Dosrius té gran diversitat d’equipaments 
esportius i amb l’objectiu d’anar acondiciant aquests es-
pais va sol·licitar una subvenció a la Diputació, amb la fi-
nalitat d’adquirir aparells per anar equipant aquestes infra-
estructures i així satisfer les necessitats dels veïns i veïnes 
que practiquen esport al municipi.

La Diputació de Barcelona concedeix un ajut per 
a l‘acondiciament de les instal·lacions esportives

Hisenda

La Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de 
Gestió Tributària, és qui gestiona tots els pagaments que 
s’han de fer a l’ajuntament: impostos, taxes, sancions, 
multes de trànsit, ... 

Fins ara, si es necessitava fer alguna gestió que calgués 
desplaçar-se a les seves oficines s’havia d’anar a Mataró. 
Ara, s’ha obert una oficina a Argentona, concretament al 
carrer Passatge General Moragues, núm. 2. El número de  
telèfon és el 934 729 162, l’horari d’atenció al públic és de 
8,30 a 14 hores i el seu correu electrònic és orgt.argento-
na@diba.cat

Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili- gener
Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili- febrer
Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili- març
Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili- abril
Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili- maig
Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili- juny
Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili- juliol
Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili- agost
Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili- setembre
Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili- octubre
Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili- novembre
Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili- desembre
Servei de teleassistència- 1r trimestre
Servei de teleassistència- 2n trimestre
Servei de teleassistència- 3r trimestre
Servei de teleassistència- 4t trimestre

Data Inici Voluntària
11/01/2013
10/02/2013
10/03/2013
10/04/2013
10/05/2013
10/06/2013
10/07/2013
10/08/2013
10/09/2013
10/10/2013
10/11/2013
10/12/2013
11/03/2013
10/06/2013
10/09/2013
10/12/2013

Data Fi Voluntària
11/03/2013
10/04/2012
10/05/2013
10/06/2013
10/07/2013
12/08/2013
10/09/2013
10/10/2013
11/11/2013
10/12/2013
10/01/2014
10/02/2014
10/05/2013
12/08/2013
11/11/2013
10/02/2014

L’organisme de gestió tributària més a prop 
del nostre municipi

Calendari fiscal copagament serveis socials

Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària a Argentona, on s’haurà d’adreçar la 
població del nostre municipi.

Esports
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TRÀNSIT I CIRCULACIÓ: amb l’objectiu d’assegurar la lliure circulació dels ciutadans, la policia ordena i regula el trànsit 
de vehicles i persones així com l’estacionament a la Via Pública.

POLICIA ASSISTENCIAL I/O PROXIMITAT: atenció especial a persones en situació de desamparament, menors, gent 
gran, víctimes d’accident o de delictes. En general informar i ajudar el ciutadà. Protecció Civil en situacions d’emergència.
POLICIA ADMINISTRATIVA: consisteix en realitzar les actuacions necessàries encaminades a comprovar l’adeqüació 
de les activitats a les Ordenances Municipals i resta de reglaments.

SEGURETAT CIUTADANA / POLICIA JUDICIAL: intervencions dirigides a evitar la comissió d’actes delictius, i si s’han 
produït, iniciar les investigacions pertinents per a la detenció del/s autor/s en coordinació amb els altres cossos de seguretat.

POLICIA MEDI AMBIENTAL: són funcions d’aquesta unitat, la vigilància i manteniment del medi ambient d’acord amb 
la legislació estatal, autonòmica i/o local en tot el terme municipal, denunciant i investigant tots aquells aspectes que pu-
guin posar en perill la integritat dels recursos naturals existents al municipi, denunciant possibles abocaments, control de 
caça il·legal, contaminació acústica i atmosfèrica, així com la recuperació d’animals silvestres en perill per al seu trasllat 
als centres especialitzats, entre d’altres.

Ara veurem una mostra de la memòria estadística dels tres últims anys, que es pot consultar sencera a la pàgina 
web de l’Ajuntament.

- Hi ha hagut un descens dels accidents de trànsit respecte l’any 2011.
- Han augmentat les denúncies per delictes contra la seguretat viària, i això és una garantia per als ciutadans a l’hora de 

transitar per les vies del municipi.
- Els delictes contra el  patrimoni han disminuït un 23 % respecte a l’any anterior i,
- Les incidències mediambientals han augmentat un 25 %

Veiem la gran tasca que fa la Policia Local de Dosrius dia darrera dia al nostre municipi.

Les funcions de la Policia Local són:

DADES GLOBALS D’INCIDÈNCIES RELACIONADES AMB EL TRÀNSIT 

TAULA D’ANÀLISIS PERCENTUAL D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT

MOTIUS ACTUACIONS
Accidents vies urbanes

Accidents vies interurbanes

Precintes / Immobilitzacions/ Desprecintes

Obstacles / Perills per la circulació

Assistència en carretera (sol·licitud grues)

Auxilis a conductors / vianants

Controls de trànsit (documentació, campanyes)

Recuperació / sostracció de vehicles

Senyalització viària / Regulació trànsit

Queixes incidències trànsit

Diligències penals delictes trànsit

TOTAL

ACCIDENTS VIA URBANA
  % respecte al total

  percentatge diferencial

ACCIDENTS VIA INTERURBANA
  % respecte al total

  percentatge diferencial

2010
22

22

5

35

26

44

47

7

62

24

7

301

2010
22

26,83%

---

22

40,74%

---

2011
31

17

2

39

38

66

67

13

69

25

4

371

2011
31

37,80%

40,91%

17

31,48%

-22,73%

2012
29

15

13

27

42

79

71

7

100

18

14

415

2012
29

35,37%

-6,45%

15

27,78%

-11,76%

TOTAL
82

100,00%

---

54

100,00%

---
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GRÀFIC  GLOBAL D’INCIDÈNCIES RELACIONADES AMB EL TRÀNSIT 

DELICTES CONTRA LA SEGURETAT VIÀRIA
DELICTES CONTRA LA SEGURETAT VIÀRIA

Conducció temerària

Conduir sense haver obtingut mai permís o llicència

Conduir sense permís per pèrdua de vig. per punts

Conduir sota els efectes d’alcohol

Conduir sota els efectes d’alcohol i drogues

Negativa a sotmetre’s a les proves

TOTAL

2010
-

3

1

2

-

1

7

2011
-

-

1

3

-

1

5

2012
1

2

3

6

1

1

14

TOTAL
1

5

5

11

1

3

26

TAULA D’ANÀLISIS PERCENTUAL DELS DELICTES 
CONTRA LA SEGURETAT VIÀRIA

DELICTES CONTRA LA SEGURETAT VIÀRIA 

  % respecte al total

  percentatge diferencial

CONDUCCIÓ SENSE PERMIS i/O PÈRDUA VIGÈNCIA

  % respecte al total

  percentatge diferencial

CONDUCCIÓ SOTA EFECTES ALCOHOL / DROGUES

  % respecte al total

  percentatge diferencial

2010
7

26,92%

---

4

15,38%

---

2

7,69%

---

2011
5

19,23%

-28,57%

1

3,85%

-75%

3

11,54%

50%

2012
14

53,85%

180%

5

19,23%

400%

7

26,92%

133%
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Un 80% dels serveis que presta un policia són de tipus assistencial. Aquests s’enquadren en quasi totes les interven-
cions policials, fins i tot dins de les de repressió de la delinqüència, ja que la funció del policia no és només la de perse-
guir i atrapar el delinqüent sinó també la d’auxiliar les víctimes juntament amb altres serveis públics, socials, sanitaris ...

És important tenir en compte que quan un ciutadà acudeix a un policia exposant-li un problema espera trobar un ajut pro-
fessional, és a dir, si alguna cosa es pot fer, espera que el policia ho faci o l’indiqui la institució, organisme o persona que pu-
gui fer-ho. Les funcions de tipus assistencial que realitza la Policia Local són molt nombroses i variades com per exemple:

· Informació ciutadana 

· Desatenció menors 
  (Absentisme escolar, alcohol/drogues, maltractaments)

· Protecció Civil.

· Urgències socials (Problemes psíquics, drogoaddicció, etc)

· Urgències mèdiques (Informació, assistència, trasllats, etc..)

· Conflictes veïnals.

· Persones desaparegudes

· Accidents laborals

· Altres

Policia assistencial / proximitat 

Funcions:

DADES GLOBALS D’INCIDÈNCIES ASSISTENCIALS I/O PROXIMITAT 

POLICIA ASSISTENCIAL I/O PROXIMITAT 

MOTIUS ACTUACIONS
Informació / Atenció ciutadana

Accidents laborals

Actuacions amb menors

Protecció Civil (incidències climatològiques)

Atenció  sanitària (acompanyaments  SEM)

Atenció sanitària domicilis /establiments

Atenció sanitària via pública

Temptatives de suïcidi

Mediació en conflictes veïnals /privats

Obertura de vehicles / vivendes

Serveis bàsics ( avaries aigua. Llum, gas, etc..>)

Incendi vehicles / vivendes

Queixes generals (queixes convivència)

Recerca persones perdudes i/o desaparegudes

Serveis socials

TOTAL

2010
204

---

14

25

41

21

24

7

58

3

61

10

21

9

4

502

2011
327

2

18

13

28

18

17

3

59

5

51

6

42

9

4

602

2012
393

1

35

12

48

24

22

4

46

2

52

12

42

10

22

725
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TAULA D’ANÀLISIS PERCENTUAL DELICTES 
I FALTES PENALS

DILIGÈNCIES PENALS (DELICTES) 

  % respecte al total

  percentatge diferencial

DILIGÈNCIES PENALS (FALTES PENALS)

  % respecte al total

  percentatge diferencial

2010
92

25,92%

---

53

28,49%

---

2011
144

40,56%

56,52%

79

42,47%

49,06%

2012
119

32,52%

-17,36%

54

29,03%

-47,17%



 



La Seguretat Pública és un servei i el seu objectiu, àmpliament comprès, és mantenir l’ordre públic, protegir la inte-

gritat física de les persones i els seus béns, prevenir la comissió de delictes i infraccions a les lleis i reglamentacions, 

col·laborar en la investigació i persecució dels delictes, delinqüents i infractors, auxiliar la població en casos de sinis-

tres i desastres.

La Seguretat Pública és un servei i el seu objectiu, àmpliament comprès, és mantenir l’ordre públic, protegir la inte-

gritat física de les persones i els seus béns, prevenir la comissió de delictes i infraccions a les lleis i reglamentacions, 

col·laborar en la investigació i persecució dels delictes, delinqüents i infractors, auxiliar la població en casos de sinis-

tres i desastres.

Diligències penals (delictes, faltes penals, faltes administratives)

Actes judicials (precintes, desnonaments, arrests domiciliaris, citacions, etc)

Detinguts i persones imputades no detingudes.

Diligències prevenció (investigació, recepció denúncies, tramitacions, etc)

Informes judicials (antecedents, béns, conductes, etc.)

Llei Seguretat Ciutadana ( identificacions, drogues, etc..)

Àrea seguretat ciutadana
Policia judicial

Funcions:
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TAULA ANÀLISIS PERCENTUAL DELICTES I FALTES 
CONTRA EL PATRIMONI

DELICTES

  % respecte al total

  percentatge diferencial

FALTES

  % respecte al total

  percentatge diferencial

2010
68

25,37%

---

22

22,45%

---

2011
113

42,16%

66,18%

44

44,90%

100%

2012
87

32,46%

-23,01%

32

32,65%

-27,27%



 



DELICTES I FALTES CONTRA EL PATRIMONI

Estafes informàtiques

Estafes bancàries (targetes)

Altres estafes

Ocupació d’immobles

Apropiació indeguda

Apropiació indeguda de vehicle

Delictes relatius al mercat i consumidors

Danys

Defraudacions de fluïd elèctric i anàlogues

Furt interior vehicle

Furts

Robatori amb força

Robatori amb força interior vehicle

Robatori amb violència i/o intimidació

Robatori i furt d’ús de vehicle 

amb intimidació

Robatori i furt d’ús de vehicle 

sense intimidació

TOTAL

Falta de danys

Falta de furt

Falta d’estafa (altres)

Falta d’estafa (bancària)

Falta de defraudació de fluïd elèctric i altres

TOTAL

Delictes contra 

el patrimoni

Faltes contra 

el patrimoni

DELICTES CONTRA LA SEGURETAT VIÀRIA

TIPOLOGIA FALTES PENALS

2010
-

2

2

-

-

-

-

8

1

-

10

41

1

3

-

-

68

2010
9

11

1

1

-

22

2011
1

2

2

-

1

1

1

14

1

1

10

56

19

2

-

2

113

2011
22

16

1

5

-

44

2012
1

4

-

1

1

-

-

11

1

-

9

44

6

2

2

5

87

2012
14

12

2

3

1

32

TOTAL
2

8

4

1

2

1

1

33

3

1

29

141

26

7

2

7

268

TOTAL
45

39

4

9

1

98
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DADES GLOBALS I PERCENTUALS 
INCIDÈNCIES MEDI AMBIENT

Animals perduts / abandonats

Recollida animals via pública

Animals protegits

Gossos perillosos

Rescat d’animals

Queixes incidències amb animals

Intervencions abocaments sòlids

Intervencions vessaments líquids

Incendis forestals

Incendis mobiliari urbà (contenidors,

altres)

Inspecció cremes controlades

Comprovació columnes de fum

Actuacions recollida de pinyes

Controls accés motoritzat al medi natural

Denúncies en matèria d’accés motoritzat

Inspecció d’obres i/o establiments

(sorolls / fums)

Queixes en matèria de sorolls /fums

Altres tipus de legislació mediambiental

TOTAL DOCUMENTS

Actuacions 
amb animals

Actuacions 
abocaments

IN
C

ID
È

N
C

IE
S

 M
AT

È
R

IA
 M

E
D

I A
M

B
IE

N
TA

L

Intervenció 
en incendis

Legislació 
mediambiental

TIPUS D’ACTUACIÓ 2010

62

21

0

21

6

70

14

16

3

2

19

15

4

19

3

9

22

3

309

%

20%

7%

0%

7%

2%

23%

5%

5%

1%

1%

6%

5%

1%

6%

1%

3%

7%

1%

100%

%

19%

5%

1%

3%

2%

20%

5%

2%

1%

2%

7%

8%

2%

6%

2%

5%

8%

2%

100%

%

15%

3%

0%

2%

1%

18%

6%

2%

1%

2%

5%

9%

4%

3%

1%

7%

16%

5%

100%

2011

75

21

3

12

6

79

19

9

4

6

26

32

9

23

7

20

33

7

391

2012

73

15

0

9

4

90

28

12

4

11

24

43

18

16

6

33

78

24

488
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Des de l’Ajuntament creiem que la millor manera de desmun-
tar aquest tòpic tan estès, no sols al nostre municipi sinó a 
molts llocs de Catalunya i Espanya, és donar la màxima infor-
mació als veïns i veïnes del municipi, per tal que ells mateixos 
puguin comprovar com es porta a terme la recollida.

1. QUANTS CAMIONS RECULLEN LA BROSSA? 
Un sol camió amb càrrega posterior recull el rebuig, les restes 
de poda i la matèria orgànica en horaris i dies diferents, per 
tal que les fraccions no es barregin.

Diversos camions amb grua recullen el paper/cartó, els enva-
sos i el vidre.

2.- QUAN I COM ES RECULL EL REBUIG, 
LA PODA I L’ORGÀNICA? 

RECOLLIDA A L’ESTIU (de maig a setembre)

RECOLLIDA A L’HIVERN (d’octubre a abril)

A diferència del nucli de Dosrius i Canyamars, a Can Massuet 
l’orgànica es recull en horari de matí, alhora que es recull el 
rebuig, però dipositant les restes orgàniques en un contenidor 
d’orgànica que el camió ha incorporat a l’exterior del camió. 
Degut a la poca quantitat de matèria orgànica que els veïns 
d’aquest nucli separen, el sistema de recollida s’ha hagut 
d’adaptar per tal d’optimitzar el servei.

3.- QUÈ PASSA SI ELS OPERARIS DEL CAMIÓ DE RECO-
LLIDA TROBEN UN CONTENIDOR CONTAMINAT?
A vegades passa que els operaris observen que al contenidor 
de matèria orgànica i al contenidor de poda s’hi ha abocat 
altres tipus de residus. 

En aquests casos els operaris opten per abocar el contingut 
d’aquests contenidors al de rebuig. Si no ho fessin i aquests 
materials (plàstics, envasos, ciment, runa, porexpan...) arri-
bessin a les plantes de compostatge, aquestes plantes els 

Alguna gent no separa la brossa i s’excusa 
en una estranya creença: “el camió ho barre-
ja tot, i tot acaba a la incineradora”

Buidat del contenidor de restes de poda.

Camió grua buidant el contenidor de paper/cartró.

Buidat del contenidor de rebuig.

Buidat del contenidor d’orgànica.

Matí Rebuig Rebuig Rebuig RebuigPoda Poda

Orgànica Orgànica Orgànica OrgànicaTarda

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte

Matí Rebuig Rebuig RebuigPoda Poda

Orgànica Orgànica OrgànicaTarda

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte
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considerarien impropis i penalitzarien l’Ajuntament amb uns 
diners que s’haurien d’acabar pagant a l’Agència de Residus 
de Catalunya.

4.- QUAN ES RECULL EL PAPER/CARTÓ, ELS ENVASOS 
I EL VIDRE?

5.- QUÈ PASSA AMB ELS RESIDUS QUE ESTAN FORA 
DELS CONTENIDORS?
El buidat dels contenidors es basa en un sistema mecànic 
incorporat als camions de recollida, pel que qualsevol re-
collida que s’hagi de fer a mà obstaculitza el servei.

Caixes de cartró apilades a l’exterior del contenidor blau 
dificulta molt la tasca de l’operari encarregat de manipu-
lar la grua que aixeca i buida el contenidor. Si és possible 
l’operari incorpora aquestes caixes al camió de recollida, 
però a vegades això no és possible i aquest material reci-
clable acaba al contenidor de rebuig.

D’igual manera restes de poda, bosses de brossa... dipo-
sitats al costat dels contenidors alenteixen la tasca dels 
operaris ja que hauran de recollir a mà aquestes restes i 
escombrar l’indret. Quan es dóna aquest fet, el servei de 
recollida es retarda.

6.- ON VAN A PARAR TOTS ELS DIFERENTS RESIDUS 
RECOLLITS SELECTIVAMENT? 
EL REBUIG es porta al Centre Integral de Valorització de Re-
sidus del Maresme (Mataró). El camió fa dos viatges a Mataró, 
descarregant en el primer viatge cap a les 13 h. i descarregant 
en el segons viatge cap a les 15 h. Un cop allà, una part del 
rebuig passarà per la nova Planta Resta on es portarà a ter-
me un triatge per tal de recuperar tots els materials aprofita-
bles continguts en el rebuig i derivar el rebuig restant cap a la 
Planta de Recuperació Energètica (incineradora).  La resta del 
rebuig anirà directament a incinerar.

LA MATÈRIA ORGÀNICA es porta fins al Centre Integral de 
Valorització de Residus del Maresme (Mataró). El camió hi 
arriba entre les 14 i les 18 h. Un cop allà el camió descarrega a 
l’Estació de Transferència de la FORM, on la matèria orgànica 
s’ajunta amb la d’altres municipis i acaba sent transportada a 
la planta de compostatge de Granollers, on es convertirà en 
compost.

Contenidors poda contaminats amb plàstics.

Operari escombrant restes de brossa abocades fora del contenidor.

Caixes fora del contenidor de paper/cartró.

Planta de triatge dels materials aprofitables dins del rebuig.

Buidat de la matèria orgànica a la planta de trasvassament de Mataró per a 
comptabilitzar els impropis.

Envasos
(buidat de 
contenedors)

Paper / 
cartró
(buidat de 
contenedors)

Vidre Un cop al mes. El dia pot variar

Algunes
àrees

Algunes
àrees

Algunes
àrees

Algunes
àrees

Totes 
les àrees

Totes 
les àrees

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte
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LA PODA. La recollida de les restes vegetals dels jardins par-
ticulars es porta fins a Cabrils, a una planta de compostatge.

EL PAPER I EL CARTRÓ. Els camions descarreguen a la 
planta de trasvassament de Mollet del Vallès i d’allà a les dife-
rents empreses recicladores.

ELS ENVASOS. Els camions descarreguen a la planta de 
trasvassament de Santa Maria de Palautordera i d’allà a les 
diferents empreses recicladores.

EL VIDRE. Els camions descarreguen a la planta de Montor-
nès del Vallès i d’allà a les diferents plantes recicladores.

7.- ES NETEGEN ELS CONTENIDORS DEL CARRER?
Els contenidors de rebuig i orgànica es netegen un cop al 
mes, tant per la seva part interior com exterior. Un camió 
específic de neteja segueix al camió de recollida i un cop 
els contenidors estan buits, es procedeix al seu rentat.

8.- QUINA QUANTITAT DE RESIDUS ES VA RECOLLIR 
DURANT EL 2012?
Durant el 2012 es va recollir 3.226,885 tones de residus a 
les àrees de contenidors del carrer. La major part corres-
pon al rebuig. Un 26 % dels residus recollits corresponien 
a residus reciclables separats en origen.

9.- ON VAN A PARAR TOTS ELS CARTRONS, ENVA-
SOS, VIDRE, RESTES DE PODA I MATÈRIA ORGÀNICA 
QUE NO SÓN SEPARATS EN ORIGEN?
Tot el que no es separa selectivament en els contenidors 
del carrer va a parar al Centre Integral de Valorització de 
Residus del Maresme (Mataró). Aproximadament la meitat 
d’aquests materials seran separats mitjançant un sistema 
mecànic i manual a la nova Planta Resta. L’altre meitat 
anirà directament a incinerar.

Però aquest servei s’ha de pagar. El Centre Inte-
gral de Valorització de Residus del Maresme cobra a 
l’Ajuntament de Dosrius un preu molt alt per separar 
els materials que els veïns i veïnes no han separat 
en origen i incinerar el rebuig restant, el que fa que 
s’encareixi considerablement el cost de tractament de 
la brossa. 

Per tant, quants menys residus es separen 
selectivament al carrer, més car és el servei 
de recollida i tractament i més alta ha de ser 
la taxa de brossa que paguen tots els habi-
tatges i solars del municipi. 

Buidat de les restes de poda a la planta de compostatge de Cabrils.

Rentat dels contenidors d’orgànica.

Rentat dels contenidors de rebuig.
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Durant els mesos de desembre de 2012, gener i febrer 
de 2013 l’Ajuntament de Dosrius va portar a terme una 
campanya per inscriure gratuïtament els animals de com-
panyia al cens municipal i per implantar-los un xip a un 
preu reduït. En aquesta campanya van col·laborar-hi les 
dues clíniques veterinàries del municipi.

Independentment a aquesta campanya municipal l’asso-
ciació FAADA, amb el suport de la Generalitat de Catalu-
nya, va iniciar una campanya per censar i esterilitzar els 
animals de companyia a preus reduïts que es va allargar 
fins al 31 de maig de 2013.

                     

A hores d’ara, tothom hauria de tenir el gos i gat inscrit al 
cens municipal i identificat amb un microxip, tal i com con-
templa la normativa vigent. Tot i no ser obligatori, també és 
molt aconsellable tenir l’animal de companyia esterilitzat.

És molt important que tots els animals portin el microxip 
per tal de poder-los recuperar en cas de pèrdua. La proba-
bilitat de trobar un animal perdut és d’un 90 % si està de-
gudament identificat i d’un 15 % si no ho està. Actualment 
la gossera municipal està saturada de gossos i gats sense 
identificar, fet que no es donaria si els seus propietaris ha-
guessin complert la normativa vigent.

Per tant, conscients que a Dosrius encara queden molts 
animals sense censar i sense identificar, la policia mu-
nicipal ha iniciat aquest mes de juny una campanya per 
detectar els propietaris d’animals que incompleixen la 
normativa. En aquests casos s’ha multat al propietari 
amb una sanció econòmica de fins a 750 €. La cam-
panya continuarà fins a tenir identificats tots els gossos 
i gats del municipi.

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 revi-
sió veterinària, se’ls desparasita, vacuna, esterilitza i identi-
fica amb micro-xip. 

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 desfilades canines que organitza    
   l’Associació d’Amics dels Animals de Dosrius.

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

Nom: ROKO
Gos jove i molt divertit, amb moltes 
ganes de jugar. Tot i ser jove, també 
és obedient i afectuós.
Sexe: MASCLE
Edat: Jove
Raça: Barreja. Mida petita.

Nom: BLACKY
Gossa juganera de preciós pèl negre. Està 
acostumada a passejar sense tirar de la 
corretja. És submissa i es passa el dia 
panxa amunt per tal que se li facin carícies.
Sexe: FEMELLA
Edat: Jove.
Raça: Pastor belga.

Nom: KISIA
Aquesta gossa és la més veterana de 
la gossera i és de les gosses més tran-
qui-les del centre. Necessita urgent-
ment una família amb la que conviure. 
Sexe: FEMELLA
Edat: 8 anys
Raça: Barreja. Mida mitjana.

Campanya per detectar gossos 
i gats sense identificar ni censar

Gossos en adopció de la gossera municipal



pà
g.

 2
6

ju
lio

l d
e 

20
13

   
el

fu
ll 

  n
úm

. 3
1

general
Serveis 
socials

Mitjançant aquest escrit volem presentar una memòria numèrica que reflexa  el treball realitzat durant l’any 2012 per tots els 
qui formen el departament de serveis socials d’atenció primària de l’Ajuntament de Dosrius.

És un document on s’intenta descriure la realitat social que arriba al departament, però també vol donar eines per valorar i 
reflexionar com és la societat en la que vivim i quins efectes produeix en els ciutadans.

Realitats com la dependència de les persones, les mancances d’habitatges, dificultats d’accés al món laboral, els canvis en 
els valors familiars, ... tots i cadascun d’aquests elements poden ajudar a créixer o també a agreujar els sistemes familiars 
i personals més febles.

Els serveis socials en números
memòria quantitativa de l’any 2012
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El serveis socials de Dosrius funcionen amb un model centralitzat, és a dir, amb una única ubicació física territorial i compartint 
els mateixos serveis centrals com són la regidoria, la direcció, el servei d’assistència domiciliària (SAD) i el suport administratiu.

Aquest model de funcionament es basa en l’acollida única, un servei per a tot el municipi que ofereix una atenció immediata 
a l’usuari. L’objectiu principal és rebre, estudiar i donar resposta a la demanda dels usuaris, ja sigui orientant o bé derivant 
a un programa adequat a la necessitat detectada. Aquest programa pot pertànyer als mateixos serveis socials o a d’altres 
serveis i/o recursos externs.

Aquest servei d’acollida gestiona també les tramitacions per accedir als recursos assistencials que presta el Sistema Català 
de Serveis Socials. 

Els diferents programes amb els quals compta el Departament de Serveis Socials són:

• Programa d’acollida.
• Programa d’infància i adolescència.
• Programa d’adults i famílies.
• Programa de gent gran.
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Tenint presents aquestes dades els objectius principals que té l’equip de serveis socials de l’Ajuntament de Dosrius per a l’any 
2013 són:

- Contribuir a la millora de la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes del municipi.
- Afavorir la integració de les persones i grups dins la seva comunitat.
- Mantenir els ciutadans al seu medi social i familiar mentre aquest garanteix un nivell mínim de qualitat de vida. 
- Actuar entorn a aquelles persones que per diferents raons necessiten, de forma temporal o permanent, d’un especial 

suport i atenció. 
- Vetllar pels drets de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs 

necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones.

Us recordem que: 

• Els Serveis Socials de Dosrius estan ubicats a l’antiga empresa Esgrup, S.A., que es troba situada al a Passatge Bellonc 
núm. 3, baixos davant l’Ajuntament de Dosrius (C/ Sant Antoni 1). Telèfon: 937918014 (Extensió 4)

• S’hi poden adreçar totes les persones empadronades al municipi, especialment, aquelles que pateixen mancances socials.
• L’horari d’atenció al públic és:

Matí: De Dilluns a Divendres, de 8:30 a 14:30
Tardes: Dimarts i dijous de 16.30 a 19.00h

Tot i que els ciutadans poden passar en qualsevol moment d’aquesta franja horària, cada professional té uns dies marcats per 
a les entrevistes personals, és per aquest motiu que per  accedir als serveis, és imprescindible demanar cita prèvia.
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Molts dels usuaris dels dos centres de primària del muni-
cipi, l’escola Encarnació Fonoll i la del Pi, que ambdues 
disposen de menjador, rebran una beca en concepte de 
menjador escolar.

 
La quantitat que es repartirà serà d’uns 38.371,80 euros. 
En total, els beneficiaris seran 71 alumnes. 

Al mateix temps, alguns joves que van a escoles de se-
cundària fora del municipi, concretament 7 alumnes, també 
disposaran d’un petit ajut com a beca de menjador escolar.

En aquest paquet d’ajuts, també hi ha dos alumnes d’escoles 
especials que es beneficiaran d’aquesta subvenció.

Aquests recursos provenen de la Generalitat de Catalunya 
que els traspassa al Consell Comarcal del Maresme que, 
conjuntament amb els serveis d’Atenció a les Persones 
de l’Ajuntament de Dosrius, fan aquestes distribucions, 
d’acord amb uns paràmetres quantificables que permeten 
fer un repartiment just.

Amb data 11 d’abril 2013, registre d’entrada núm. 2121, 
l’Ajuntament de Dosrius ha rebut una notificació de la Di-
putació de Barcelona, comunicant-li la concessió d’una 
subvenció, per al finançament de l’àmbit de Benestar So-
cial, en el marc del Catàleg de concertació 2013, del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

La subvenció concedida per a l’any 2012 fou de 12.354 
euros i la concedida per al 2013 és de 15.010 euros. 

Aquestes aportacions són fruit del treball que es fa a 
l’ajuntament, valorant els resultats i també el paràmetre de 
població.

Gràcies a aquestes aportacions, l’Ajuntament de Dosrius 
pot donar més serveis destinats a les persones que més 
ho necessiten, com ara la gent gran, les persones amb 
mobilitat reduïda, els discapacitats, infància i adolescència 
en risc, ... 

Totes aquestes ajudes són molt benvingudes, sobretot te-
nint en compte la conjuntura econòmica que estem vivint 
i la situació de crisi que pateixen moltes famílies, ja que 
aquests diners podran arribar a la població que més ho 
necessita.

Usuaris dels dos centres de primària del municipi rebran 
més de 38.300 euros en ajudes de menjador escolar

L’Ajuntament rep una subvenció de la Diputació, 
per al finançament de l’àmbit de benestar social

L’alcalde del municipi de Dosrius, Sr. Josep Jo, amb el president del Consell 
Comarcal del Maresme, Sr. Miquel Àngel Martínez.
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Als Casals Municipals l’activitat no para mai.

Quan no estem d’excursió, estem fent alguna xerrada, o 

fent gimnàs, o fent dansa, o fent manualitats, o o o o......... 

doncs això, no parem. Som una gent gran molt activa i amb 

moltes ganes de fer coses, i aquest semestre entre d’altres, 

aquestes són algunes de les activitats més destacades:

Ens encanta cuinar, i durant el primer trimestre de l’any, s’han 

fet diferents tallers de cuina de rebosteria com bunyols, ros-

quilles, pestinyos, etc... També aprofitant les fruites de tempo-

rada hem elaborat exquisides melmelades i codonyats.

Hem fet el Concurs de Truites que cada any s’organitza al 

Casal les Cotxeres de Canyamars; i hi han hagut 28 truites 

participants!!! Totes estaven boníssimes i el jurat va tenir 

molt difícil triar només dos guanyadors; així que l’any vi-

nent, hi hauran més premis per repartir!!!

Les sortides també han estat molt maques i divertides.

Hem pogut gaudir de gastronomies tradicionals de dife-

rents comarques de Catalunya, com els calçots, el xató o 

les patates d’Olot. També hem fet visites molt interessants 

com la de les caves Torres, i culturals com la visita al San-

tuari de la Mare de Déu de Montserrat a Montferri i la 58a 

Exposició de Flors, monuments, patis i jardins de la Ciutat 

de Girona...

Gent gran

Tallers de cuina i rebosteria Visita al Santuari de la Mare de Déu de Montserrat de Montferri

Visita a les caves Torres
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Per primer cop hem fet un campionat del joc de taula 

Rummikub amb els nostres veïns del Casal de Llinars del 

Vallès. Aquest constava d’una anada i una tornada que 

vam fer els Casals de Dosrius i de Llinars respectivament, 

amb 12 participants de cada lloc.

Van ser dues tardes molt entretingudes. A part de jugar; 

hem compartit experiències i el més important, podem dir 

que hem fet nous amics. Moltes gràcies a tots els partici-

pants i enhorabona als guanyadors!!!

Una altra experiència positiva que podem destacar, i que 

hem repetit de nou aquest any, ha sigut la col·laboració 

amb els nois i noies de l’Institut de Dosrius; amb els quals 

s’han fet diferents activitats.

Dins de les seves hores lectives, al grup de 1r d’ESO, se’ls 

ha ajudat amb la nostra experiència, a realitzar un treball 

de Memòria Individual i Memòria Col·lectiva.

Una tarda, nosaltres vam rebre la seva ajuda i experiència 

en les noves tecnologies, i ens van ensenyar com manejar-

nos millor amb els mòbils.

Durant la Diada de Sant Jordi, un grup de nois i noies que 

portaven uns mesos assajant amb les àvies, van fer uns 

balls de country tots plegats que van deixar bocabadat a 

més d’una persona. Va ser fantàstic!

Bé, ja veieu... NO PAREM! Tenim les portes obertes a to-

thom que vulgui compartir experiències com aquestes. 

Moltes gràcies a tots els que confieu en nosaltres!

Dues imatges del campionat de jocs de taula Venda de roses fetes a mà per la Diada de Sant Jordi

Ensenyant a fer anar els mòbils



pà
g.

 3
4

ju
lio

l d
e 

20
13

   
el

fu
ll 

  n
úm

. 3
1

general
Gent
gran

El curs passat es va iniciar una activitat (La memòria indi-
vidual i col·lectiva) en què participaven algunes senyores 
dels casals del municipi i els alumnes de primer d’ESO de 
l’institut. 

El taller formava part del projecte Connecting Classroom, 
que l’institut desenvolupa, conjuntament amb altres cen-
tres d’Europa, un dels objectius era la potenciació del vin-
cle entre els centres i el seu entorn més immediat. 

Val a dir que l’activitat va ser tot un èxit i el passat 9 d’abril 
es va tornar a realitzar, dintre d’un seguit d’activitats 
d’intercanvi, com ara un taller en què els alumnes van 
ensenyar les senyores a utilitzar el mòbil, o bé un taller 
de Country que es realitza al casal de Canyamars, en què 
s’ensenya aquest ball a alguns alumnes i del qual se’n va 
fer un tastet per Sant Jordi.

Per al taller de La Memòria individual i col·lectiva, l’alumnat 
va preparar una sèrie de preguntes vinculades al passat 
de les senyores: les tradicions d’abans, com es gaudia el 
lleure, quin tipus d’ensenyament i educació rebien, com 
eren les relacions entre el jovent i la gent gran, els mitjans 
de què disposaven… Amb tota aquesta informació, els 
alumnes realitzen un treball escrit i visual en què exposen 
les seves conclusions en grups de quatre persones. 

A banda de l’aprenentatge d’aspectes, sovint descone-
guts per als nois i noies, sobre temes històrics del munici-
pi, ha resultat molt enriquidor el ventall d’anècdotes perso-
nals que les senyores els han explicat, i que també els fan 
prendre consciència dels grans canvis socials i culturals 
esdevinguts.

No obstant això, el més remarcable és sense dubte, la 
complicitat que s’ha establert entre ambdues parts, la 
gran predisposició amb què les senyores han compartit les 
seves vivències amb els alumnes i l’interès que aquestes 
han generat en ells. Com a conseqüència, i per segon any,  
aquest taller intergeneracional ha estat un punt de trobada 
afectuós i afable, que mereix tenir continuïtat. 

Taller intergeneracional:
Memòria individual i col·lectiva

Exhibició del taller de Country per Sant Jordi

Taller de memòria individual i col·lectiva
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En temes socials, l’ajuntament està sent un referent a tota 
la comarca. Les característiques del municipi, de gran ex-
tensió i habitatges molt disseminats, ha portat a fer polí-
tiques de proximitat amb les persones. Això vol dir des-
plaçar-se als seus habitatges per conèixer la seva situació.

<...“T’acompanyem” ha quallat d’una manera 
ferma per atendre la ciutadania...>

Coneixedors de les necessitats de les persones, principal-
ment amb mobilitat reduïda o poca disponibilitat de des-
plaçament, ja fa anys que el projecte “T’acompanyem” ha 
quallat d’una manera ferma per atendre la ciutadania que 
més ho requereix.

El projecte consisteix en què qui té necessitat de mobilitat, 
sigui per anar al metge, sigui per anar a comprar, sigui per 
fer-se tractaments periòdics, ha de demanar-ho i, d’acord 
amb un protocol establert,  l’ajuntament posarà a la seva 
disposició el vehicle per al desplaçament sol·licitat. 

L’Obra Social de la Caixa, any rere any, dóna suport a 
aquest projecte. Enguany ha apostat, una vegada més, 
per destinar 4.000 euros per poder tirar endavant  aquest 
programa tan important en un municipi com el de Dosrius.

Ja portem diversos anys en què la 
Policia Local, càrrecs electes i algun 
veí del municipi tenen el títol per po-
der utilitzar el desfibril·lador (DEA), en 
cas d’haver de reanimar alguna per-
sona, davant d’una aturada cardio-
respiratòria.

<...els instal·larà en pavellons 
o instal·lacions esportives...>

S’aposta perquè cada vegada més 
persones tinguin aquest coneixement, 
començant per les noves incorpora-
cions de policies locals i responsables 
d’entitats que estan en contacte amb 
concentracions importants de gent.
 
A banda de fer el curs, l’ajuntament 
anirà adquirint aparells de desfibril·lació 
(DEA) i els instal·larà en pavellons o 
instal·lacions esportives. 

Cal recordar que a Canyamars n’hi 
ha un d’estratègicament col·locat. El 
cotxe de la policia sempre en porta 
un de preparat per ser utilitzat i així 
es garanteix que en cas de necessi-

tat urgent es pugui actuar, tal i com 
marquen els protocols davant d’una 
aturada cardiorespiratòria.

La Caixa dóna 4.000 euros a l’àrea de 
serveis a les persones de l’Ajuntament de 
Dosrius, per al projecte “T’acompanyem”

L’Ajuntament de Dosrius aposta per la formació, per 
poder actuar en cas d’aturada cardiorespiratòria

El responsable de l’Obra Social La Caixa a la zona del Maresme centre, Sr. 
Ivan Lugo; el director de l’oficina de la Caixa del municipi de Dosrius, Sr. Víctor 
Lorente; l’alcalde de l’ajuntament, Sr. Josep Jo; el tinent d’alcalde, Sr. Salvador 
Corbalán i la regidora de Serveis a les Persones, Sra. Toñy Pérez, explicant el 
projecte subvencionat.

Les persones que van fer el darrer curs per poder disposar del carnet de reanimador i utilització del DEA. 

Sanitat
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Un any després de la primera edició 
del MERCAT de les PUCES de Dos-
rius, de venda de segona mà i inter-
canvi, podem afirmar que aquest ja 
està totalment consolidat. 

Amb només 5 edicions aquest mercat 
trimestral (se celebra l’últim diumen-
ge de cada tres mesos – gener, abril, 
juliol i octubre), ha incrementat en un 
150% el nombre de participants per 
vendre i intercanviar tots aquells pro-
ductes de segona mà als que ja no 
els hi donen ús. En les dues últimes 
edicions hi ha hagut 43 inscrits.

Cada convocatòria és un èxit tant de 
visitants com de participants, i ja s’ha 
establert com un punt de trobada 
dels veïns i ciutadans a partir d’una 
mostra popular de productes ja usats. 

A través del Mercat de les Puces es 
respon als objectius bàsics de dina-
mitzar el mercat setmanal dels diu-
menges, així com afavorir els com-
portaments sostenibles i el consum 
responsable a través de la pràctica 
de les 3 R: reduir, reciclar i reutilitzar. 

D’aquest manera es participa també 
en fer una societat més sostenible, ja 
que s’evita que els objectes vells es-
devinguin residus abans d’haver es-
gotat la seva vida útil. 

Consolidació del Mercat de les Puces
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La Diputació de Barcelona, concretament l’Àrea de Desen-
volupament Econòmic i Ocupació, segons escrit registre 
d’entrada núm. 5704, va notificar a l’Ajuntament de Dos-
rius la concessió d’una subvenció per import de 5.000,-- 
euros, com ajut per a l’organització i el desenvolupament 
de la IX Fira del Bosc Medieval de Canyamars.

<...amb la finalitat d’anar transformant
Canyamars...>

Aquest ajut ha servit per fer una inversió fixa al ca-
rrer, com pot ser acondiciar l’entorn dels contenidors 
d’escombraries, amb la finalitat d’anar transformant Can-

yamars, per tal que tingui l’esperit de poble i es mantingui 
l’orgull de les persones que tant el valorem.

La Diputació de Barcelona concedeix un ajut 
per a la Fira del Bosc Medieval de Canyamars

Imatges del Mercat de les Puces
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L’Ajuntament de Dosrius, a través de la Borsa de Treball, 
s’ha adherit a dos programes subvencionats pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i gestionats pel Consell Comar-
cal del Maresme. Aquestes programes estan finançats a 
càrrec dels pressupostos generals de l’Estat i cofinanciats 
en un 50% pel Fons Social Europeu, mitjançant el Progra-
ma de competitivitat regional i d’ocupació de Catalunya.

Els programes són els següents:

- Joves per a l’Ocupació: adreçats a 44 joves de 16 a 25 en 
situació d’atur amb baixa qualificació i/o dèficits formatius 
que han abandonat el sistema educatiu. Les especialitats 
formatives que estan realitzant actualment són:

- OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I 
BAR de  350 h.

- OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT 
EN ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES de 350 h.

- Aturats/des de llarga durada: adreçats a 60 persones 
aturades que han esgotat la seva prestació i porten més 
de 12 mesos a l’atur. Les especialitats formatives que es-
tan realitzant actualment són:

- INSTAL·LACIÓ D’ANTENES I ALTRES DISPOSI-
TIUS ELECTRÒNICS EN DOMICILIS. (fred-calor, 
fibra òptica, telefonia, antenes receptores,etc.) de 
400h

- RECUPERACIÓ DE RESIDUS VEGETALS DEL 
BOSC (aprofitament forestal) de 400h.

- TRACTAMENT I ELABORACIÓ DE PRODUCTES 
PROVINENTS DELS ESCORXADORS (carnisseria 
i elaboració de productes carnis) de 400h.

Posteriorment, els 104 participants de tota la comarca 
desenvoluparan pràctiques remunerades en empreses lo-
cals, les quals es podran beneficiar durant 6 mesos de les 
subvencions atorgades per la Generalitat de Catalunya.

1. Si busco feina, he d’anar al SOC o a la Borsa de Tre-
ball de l’Ajuntament de Dosrius? 
Pots anar a tots dos llocs a apuntar-te per trobar feina 
(pensa que a quants més llocs t’inscriguis, més i millors 
oportunitats de trobar feina tindràs). A l’Ajuntament hi ha la 
Borsa de Treball, un espai obert on t’ajudarem en el procés 
de recerca de feina.

2. Què és la Borsa de Treball de l’Ajuntament de Dosrius? 
La Borsa de Treball és un servei gratuït que té un paper 
d’intermediació entre les empreses que necessiten incor-
porar professionals i les persones que cerquen feina o vo-
len canviar d’ocupació. 

3. Què haig de fer per inscriure’m a la Borsa de Treball? 
Primer de tot, has de demanar dia i hora per concertar 
una entrevista ocupacional. El dia de la sessió d’acollida/
inscripció inicial cal que portis la documentació següent: 

- DNI 
- Títols d’estudis reglats, cursos de formació ocupacional 

o altres estudis - Currículum vitae 
- En cas que tinguis alguna discapacitat igual o superior al 

33%, cal el document que ho certifiqui (ICASS)
- Informe de vida laboral 

Un cop donat/da d’alta tindràs accés a la Borsa de Treball, 
podràs inscriure’t a les ofertes que t’interessin i podràs 
sol·licitar sessions d’orientació i assessorament.

4. Com puc contactar amb la Borsa de Treball? 
A www.dosrius.cat, a les oficines de Serveis Personals de 
l’Ajuntament i al telèfon 937918014.
     

5. Sóc empresari i vull contractar algú, teniu possibles 
candidats? 
I tant. La Borsa rep les ofertes de treball de les empreses 
i busca a la seva base de dades els inscrits que busquen 
un treball o una millora en la seva ocupació corresponent 
al perfil que l’empresa sol·licita. Quan el perfil sol·licitat a 
l’oferta coincideix amb el d’alguns dels/les demandants 
inscrits/es, es comprova la seva disponibilitat vers aquella 
oferta. Mitjançant una trucada i/o una entrevista personal 
valorem la candidatura i en el cas de ser positiva s’envia la 
candidatura a l’empresa. Si l’empresa la considera adient, 
es posarà en contacte amb el candidat.

6. Quins perfils oferiu a la Borsa de Treball? 
La Borsa de Treball té  demandants inscrits de tots els 
àmbits, sectors i amb formació variada  per poder donar 
cobertura a totes les vacants.

7. Què és el Club de Feina?
El Club de la Feina és un espai destinat a la recerca au-
tònoma de feina que disposa d’ordinadors amb accés a 
Internet, Fax, telèfon, taulers amb ofertes de treball de di-
verses fonts i personal tècnic de suport per ajudar i facili-
tar l’accés al mercat de treball mitjançant l’atenció directe, 
l’ajut en l’elaboració de documents (currículums, cartes de 
presentació, etc.) i la facilitació de la informació adient a 
cada persona i situació, estimulant sempre l’autonomia i 
l’autoconfiança.

El Club de la Feina està obert tots els divendres de 09.30 a 
13.00 h, i es troba a sobre el consultori mèdic de Dosrius.

L’Ajuntament de Dosrius participa activament en els pro-
grames comarcals del Servei d’Ocupació de Catalunya

La borsa de treball de Dosrius en 7 preguntes



pà
g.

 3
9

ju
lio

l d
e 

20
13

   
el

fu
ll 

  n
úm

. 3
1

general
Promoció
econòmica

El Club de la Feina és un espai destinat a la recerca autòno-
ma de feina que disposa d’ordinadors amb accés a Internet, 
Fax, telèfon, taulers amb ofertes de treball de diverses fonts i 
personal tècnic de suport per ajudar i facilitar l’accés al mer-
cat de treball mitjançant l’atenció directa, l’ajut en l’elaboració 
de documents (currículums, cartes de presentació, etc.) i la 
facilitació de la informació adient a cada persona i situació, 
estimulant sempre l’autonomia i l’autoconfiança.

El Club de Feina a Dosrius té lloc els divendres de 9:30h 
a 13:00h. S’ubica al PIJ de Dosrius, Espai Jove e-clip-si:
C/ Rials, 14 – Dosrius (Tel. 93.791.82.08).
 
Es coordina amb la Borsa de Treball i rep l’ajut de l’equipa-
ment de Serveis Socials, a on es pengen les ofertes labo-
rals de la setmana, per a la consulta dels usuaris del servei 
local d’ocupació. Aquesta coordinació és importantíssima 
per fer accions comunes amb els usuaris i facilitar-los una 
atenció  més directa i personalitzada (sobretot en els ca-
sos d’especial atenció).

L’assistència dels usuaris al Club de Feina arriba en pro-
gressió. Quan arriben el mateix dia diferents usuaris amb 
les mateixes necessitats, es fan monogràfics transversals. 

Si algun usuari en breu tindrà una entrevista de selecció 
per a una possible feina, s’aprofita també aquest fet per fer 
monogràfic d’entrevista de selecció pels usuaris que aquell 
dia es troben al Club de Feina, i així entrenar competències 
per poder passar l’entrevista de la millor manera.

Després dels monogràfics o de l’atenció personalitzada 
s’anima els usuaris a continuar amb les tasques a casa 
seva per anar fent seguiment des del Club de feina el se-
güent divendres. També es dóna la possibilitat de fer se-
guiment a través del correu electrònic, per no interferir la 
continuïtat del treball personal.

Es detecta que alguns dels usuaris que han estat més 
constants al Club de Feina han trobat feina i, conse-

qüentment, deixen de venir (prèvia comunicació al servei). 
Aquests usuaris han aconseguit fer una recerca cada cop 
més acurada; amb l’especialització del CV, la carta ajusta-
da a l’oferta i l’entrenament de l’entrevista, han superat les 
dificultats que podien tenir. 

Els usuaris del Club de Feina quan es troben en aquest 
espai comú, comparteixen les diferents informacions que 
tenen o bé d’empreses o d’ETT’s i d’aquesta manera fan 
una xarxa d’intercanvi d’informació. 

Amb la prospecció d’empreses del municipi, també es 
posa en contacte a través del servei d’ocupació, les ne-
cessitats del personal per les empreses i els usuaris del 
Servei Local d’Ocupació.

La Diputació de Barcelona ha aprovat la concessió d’un 
recurs econòmic consistent en el fons de prestació per al 
finançament dels serveis locals d’ocupació, en el marc 
de la convocatòria 2013 del Pla de “Xarxa de Governs Lo-
cals 2012-2015”.
 
La subvenció concedida al municipi de Dosrius per a l’any 
2013 és de 11.328,66 euros. 

L’objectiu d’aquest fons de prestació és garantir una dota-
ció econòmica destinada al suport del funcionament bàsic 
dels serveis locals d’ocupació.

Aquestes aportacions són fruit de la diversitat d’accions 
que es fan per ajudar els aturats del nostre municipi.

Gràcies a aquestes aportacions, l’Ajuntament de Dosrius 
pot donar més serveis destinats a les persones que estan 
cercant feina, sobretot tenint en compte els moments que 
estem vivint, en què la taxa d’atur és molt elevada.

El Club de la Feina

L’Ajuntament rep subvenció de la Diputació, per 
al finançament dels serveis locals d’ocupació



pà
g.

 4
0

ju
lio

l d
e 

20
13

   
el

fu
ll 

  n
úm

. 3
1

generalJoventut

Amb el que estem vivint actualment, algú s’ha parat a pen-
sar “què ens aporta la joventut a la societat?”.

És aquell moment de la vida on afloren sentiments de lli-
bertat, alegria, rebel·lia,... que ens trasllada a tots a temps 
passats amb enyorança i nostàlgia i que, sense adonar-
nos, passen molt ràpid i ens aboquen a l’edat adulta,  mo-
ment que aterrem a la crua realitat. Actualment s’estan 
produint moltes situacions que fan que ser jove sigui tota 
una odissea. Es produeixen una sèrie de manifestacions 
del jovent que donen a conèixer inquietuds i mancances 
d’aquests en tota la seva esplendor.

Aquesta situació es pot viure de moltes maneres, però des 
de la regidoria de Joventut es treballa diàriament amb el 
col·lectiu dels joves per atendre’ls molt directament. Així, 
d’alguna manera,  s’intenten pal·liar aquestes situacions ja 
que creiem que és una franja de la vida que hem de cuidar 

i respectar. S’intenta escoltar i atendre les demandes que 
els joves manifesten i ser receptius envers les seves ne-
cessitats. Davant aquest panorama, el que volem poten-
ciar des de Joventut és la vessant més lúdica dels joves, 
ja sigui amb activitats autogestionades com proposades 
des de la regidoria.

Tot i això, volem destacar l’alta implicació dels joves del 
municipi en activitats organitzades per l’Ajuntament. Des 
de la seva participació en la cavalcada de reis amb la Car-
bonera (on encomanen l’alegria i la il·lusió als més petits 
del poble), a la del Carnestoltes (on la disbauxa i la diversió 
estan assegurades amb ells i elles), fins a la festa de la 
diada de Sant Jordi (amb la seva col·laboració i entrega 
en activitats pels més petits). Des d’aquí es vol agrair a 
tot aquell grup de joves la seva implicació i cooperació en 
aquests actes tan importants pel municipi.

Activitats de Joventut
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Els Espais Joves del municipi són llocs de trobada per als 
joves on es treballa per a que aquests pensin en positiu i on 
els problemes de la vida real quedin darrera de les portes 
dels Espais. Són llocs idonis on deixar volar la imaginació, 
trobar-se amb els amics, compartir vivències i confidències 
del dia a dia, fer partidets al futbolí o al billar, realitzar ta-
llers i activitats diverses, fer treballs de l’institut individual 
o en grup, ... Són espais creats i dissenyats per a ells, per 
expressar-se, fer-se escoltar i créixer com a persones i això, 
des de la regidoria de Joventut, ho tenim molt present.

Per aquest motiu, durant el mes de desembre es va realitzar 
el Nadal Jove 2012. Va consistir en una sèrie d’activitats i ta-
llers amb l’objectiu de crear una oferta lúdica per als joves. 

Entre d’altres, es varen realitzar tallers de cuina als tres 
Espais Joves, i on es varen veure les ganes d’aprendre i 

la predisposició d’aquests envers les activitats culinàries. 

Una altra activitat que va tenir molt d’èxit són les “Quines” 
amb premis. Els joves s’ho van passar molt bé, fins al punt 
de voler-la repetir en altres ocasions. Volem destacar la 
vessant més solidària i pedagògica de l’activitat, quan, per 
exemple, durant un parell de partides guanyava el mateix 
jove, era aquest mateix el que cedia el premi a algun com-
pany que no havia guanyat cap partida. Aquest fet creiem 
que dóna sentit al treball lúdic-educatiu que es desenvolu-
pa als Espais Joves. 

Un altre taller que també va tenir molta acceptació va ser 
el campionat de Sing-Star a Can Massuet. Tot i que en un 
començament alguns es mostraven tímids en participar, 
finalment s’ho van passar d’allò més bé.

Diada de Sant Jordi
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Taller de Quines

Campionat de Sing-Star

Campionat de Sing-Star
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A principis de març es va realitzar 
la novena edició de la ja esperada i 
aclamada Esquiada Jove. Això es va 
poder constatar amb el gran nombre 
d’inscripcions: dels 48 assistents 24 van 
ser joves del municipi. Això demostra el 
gust que tenen els joves per l’esport i 
les ganes de participar en les sortides 
que es realitzen. Enguany vàrem poder 
gaudir d’un dia idoni per esquiar, amb 
una esplèndida qualitat de la neu i, el 
que és més important, no es va produir 
cap incident. Des d’aquestes línies vo-
lem agrair la participació a tots i cada un 
dels assistents a aquesta sortida i espe-
rem que repeteixin l’any que ve!!!

Per acabar, voldríem comentar que 
estem treballant en la planificació de 
l’Estiu Jove d’enguany: s’oferirà als joves del municipi tota una sèrie d’activitats i tallers per quan acabin l’institut...

...l’activitat per als joves del poble no pot parar mai!

El món de l’ensenyament al nostre municipi ha passat per 
uns dies convulsos. La fusió de les escoles de primària és, 
sens dubte, allò més preocupant i més important. Els nú-
meros, però sembla que ens porten cap aquí: el creixement 
de la població, al dia d’avui, no es produeix com en anys 
anteriors i les perspectives auguren que, en propers anys, 
no es necessitaran tres grups de P-3, sinó com a molt, dos. 
La qual cosa ha comportat aquesta decisió de la fusió. Dol 
tancar una escola, però els números manen i les previsions 
són les que són. No és una decisió de l’Ajuntament ni hi te-
nim res a veure. Convé senyalar-ho i dir-ho, clarament, per 
evitar acusacions impertinents i per entendre la nostra res-
posta i la nostra aposta. Com a Ajuntament, com a regidoria 
d’Ensenyament del municipi, hem apostat per l’escola públi-
ca, ens hem esmerçat per no perdre cap de les dues escoles 
de primària, hem fet escrits, hem insistit davant dels pares 
perquè hi inscriguin els seus fills, però, com deia els núme-
ros són els que són i no cal marejar-los més. Cal, doncs,  ac-
ceptar-ho i treballar en benefici d’aquesta nova escola que 
ha de sortir de dues escoles, amb tot el que això significa 
de claustres, direccions, ampes, diferenciats i diferenciades, 
amb projectes distints, no per això menys vàlids.

Serà una tasca complexa i esperem que positiva i engresca-
dora. Ningú pot sentir-se exclòs, ni deixat de banda. Cal remar 
(valgui el símil) tots en la mateixa  direcció i treballar en benefici 
de l’escola. Sense adjectius, sense noms, sense cap entre-
banc que pugui malmetre un projecte que ens ha de satisfer a 
tots. La intenció ha de ser aquesta i tots els implicats, tota la 

comunitat educativa, l’Ajuntament, també, amb el professorat i 
els pares, a ser-hi i a posar-hi el nostre gra de sorra, imprescin-
dible i important. Caldrà parlar amb els que no ho veuen clar, 
els que volen mantenir la seva parcel.la, els que despotriquen 
de l’altra, per convèncer-los, per apropar-los, perquè no ens 
podem permetre anar en direccions contràries. 

Com deia la feina d’aglutinar parers i posicions contràries 
serà complicada, però entenc que beneficiosa i que tots, 
absolutament tots, hem de donar-hi suport i afavorir-ho. De 
tots depèn. L’escola cal que sigui el pal de paller dels nos-
tres nens i del nostre municipi. A ser-hi.                        

Josep M. Sagristà i Vilà
Regidor d’Ensenyament

Repte de futur: la fusió de les dues escoles de primària

Ensenyament

Escola del Pi
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Les novetats en el món de l’ensenyament al nostre muni-
cipi darrerament sovintegen amb escreix.Després d’haver 
acordat que, de cara al curs 2013/14, el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat obriria el procés de 
preinscripció, a P-3, amb dos grups a l’Escola del Pi i un 
a l’Encarnació Fonoll, se’ns convoca a una reunió on se’ns 
comunica una nova resolució. No seran tres grups els que 
s’ofertaran sinó dos i tots dos a l’escola del Pi. Alhora se’ns 
diu que cal avançar cap a la fusió dels dos centres. 

La nostra sorpresa, tant la meva com la del Sr. alcalde, va ser 
majúscula. Les raons eren i són diverses: el nombre de nens 
de P-3 i la futura previsió de naixements, el cost del manteni-
ment d’una escola amb un creixement exigu, la pèrdua d’unes 
places de mestres, la necessitat d’estalvi, … La nostra postu-
ra va ser, en un primer moment, mostrar-hi el nostre desacord, 
intentar alentir el procés. No volíem, no volem, la pèrdua d’una 
escola i més quan els números i quan l’estadística no són del 
tot verificables. Si es recuperava el nombre i el tant per cent 
de preinscrits a l’escola pública al municipi, segurament el De-
partament acceptaria aturar la decisió. 

Calia endegar una campanya a favor de l’escola pública, 
convidant a les famílies del nostre municipi a escolaritzar-
hi els seus fills. No es podien repetir els resultats que 
s’obtingueren en la matrícula per al curs 2012-13: s’havia 
passat del 86% a l’any 2011, al 65% a l’any 2012. Calia 
recuperar aquesta pèrdua. I a això ens esmerçàrem. Es 
féu un tríptic, parlant de les línies bàsiques de cada escola, 
s’envià cartes, des de l’ajuntament,  animant les famílies a 
decidir-se per les escoles del municipi, es féu propaganda, 
sempre positiva, destacant que on millor atesos podien 
estar els fills era a les nostres escoles,i el que això signifi-
cava per potenciar la cohesió i l’enriquiment social …

Amb tot, el procés de fusió continuava endavant de cara al 
curs 2014-15. Era necessari informar les famílies de la decisió 
presa des del Departament  i que fos el mateix Departament 
(la Generalitat) qui ho fes. Es convocà els pares de les tres 
escoles municipals (Escola bressol, Pi i Fonoll) i se’ls explicà 
la situació i què és el que passaria. Alguns, pocs, entengue-

ren la proposta, d’altres s’hi oposaren radicalment. Copsàrem 
quins eren els estats d’ànim de la majoria dels nostres veïns 
afectats. 

Com a ajuntament, defensàrem la nostra postura d’ad-
vocar per mantenir dos P-3 a l’escola del Pi i un altre P-3 
a l’E.Fonoll, convençuts com estem que el tancament d’un 
centre educatiu, per les raons que sigui, és perniciós i va 
en contra de l’oferta que pensem que s’ha de mantenir 
de totes, totes. Si, efectivament, les escoles no reben el 
nombre de preinscripcions necessàries ja es veurà; si els 
naixements al municipi cauen en picat i s’experimenta un 
decreixement ja ho constatarem, però no podíem admetre, 
de bones a primeres, la pèrdua d’un centre docent. 

També, quedàrem sorpresos i esperançats quan la Conse-
lleria d’Ensenyament, i concretament la mateixa conselle-
ra, decidí revisar la decisió presa i mantenir l’oferta de tres 
grups de P-3 al municipi: dos al Pi i un a l’E.Fonoll, tal i com 
era la resolució presa. El Departament, amb paraules del 
seu representant, l’inspector ens la comunicà, tot indicant-
nos que el procés de fusió, continuava endavant. 

Pensàvem que els números de la preinscripció podien ser 
definitius. Si es recuperava el tant per cent perdut  podíem 
sentir-nos satisfets.

Ara, avui, tot i no ser definitius, podem afirmar que no hem 
assolit allò que ens havíem proposat: 19 preinscrits a l’E.
Fonoll, 27 a l’escola del Pi. En canvi, la SES ha obtingut un 
nombre espectacular: 36 de 39 alumnes de sisè, han optat 
per cursar l’ESO al nostre institut.

Què passarà? Quina decisió prendrà el Departament? Es 
mantindrà l’oferta de dos i un? Es canviarà la decisió? Se-
gons el mateix inspector, no hi ha cap voluntat de fer-ho 
i es mantindrà. Fins quan? La resposta ens depassa: avui 
no la podem contestar.

Josep M. Sagristà i Vilà
Regidor d’Ensenyament 

L’escola pública de Dosrius: inici d’un nou procés

Escola Encarnació Fonoll
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Ja corrien rumors que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya eliminaria, per al curs 2013-2014,  un 
dels P-3 de les dues escoles de primària que tenim al municipi.

L’Ajuntament de Dosrius va rebre una convocatòria del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
per fer una reunió el dia 24 de gener d’enguany, per explicar-nos la planificació que havia determinat el Departament 
d’Ensenyament per al proper curs escolar.

A la reunió hi van assistir, en nom de l’Ajuntament, l’alcalde i el regidor d’Ensenyament. També hi van estar convocades 
les direccions de les dues escoles de primària del municipi.

La sorpresa de l’Ajuntament va ser quan ens varen comunicar que fusionarien les dues escoles de primària en una sola. 
Des de l’Ajuntament vàrem reaccionar amb perplexitat, ja que ens havia costat molt aconseguir aquests dos centres de 
primària per ubicar-ne un a can 
Massuet del Far. Amb la fusió 
dels dos centres, es perdria el 
guany que s’havia assolit.

Atenent que encara s’havia 
de fer la preinscripció del pro-
per curs, des del Departament 
d’Ensenyament se’ns va dir que 
s’oferirien dues línies de P-3. 
Nosaltres, l’equip de govern, 
amb els números a la mà dels 
nens i nenes que havien nascut 
l’any 2010, que eren 74, vàrem 
demanar que s’oferissin tres lí-
nies, una a l’escola Encarnació 
Fonoll i dues a l’escola del Pi, 
i un cop hagués transcorregut 
el termini de preinscripció, amb 
les dades de la demanda defini-
tives, es decidís.

Va ser una reunió molt intensa, 
molt llarga i feixuga. Un cop 
es va acabar es va aconse-
guir que des del Departament 
d’Ensenyament es mantingués 
el compromís que quedava una 
porta mig oberta per tal d’oferir 
les tres línies de P-3 al nostre 
municipi.

Passades unes hores i un cop 
vam haver dormit amb tot el 
que s’havia dit a la reunió, des 
de l’Ajuntament es va decidir 
plasmar en un escrit qüestions 
que potser en aquell moment 
no es va caure a dir-les, ja que 
hi anàvem sense saber que ens 
comunicarien la decisió que ha-
vien pres.

Quatre dies després d’haver-
se fet la reunió, va sortir de 
l’Ajuntament l’escrit que a con-
tinuació es transcriu:

Defensa de P-3 al nostre municipi
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Com a resultat d’aquest escrit, la 
Consellera d’Ensenyament, Hble. 
Sra. Irene Rigau, va dir pública-
ment que a Catalunya s’oferiria a 
tres municipis el manteniment de 
les mateixes línies que inicialment 
s’havia dit que se suprimirien.

Aquests pobles eren Olot, Grano-
llers i Dosrius, concretament l’es-
cola Encarnació Fonoll, sempre 
que es mantingués una preins-
cripció d’un mínim de 15 alum-
nes.

Amb la preinscripció tancada 
i treballant per la fusió dels dos 
centres de primària, durant la reu-
nió de la comissió de fusió de les 
dues escoles, amb una àmplia re-
presentació de les direccions de 
les escoles, de les AMPES i de 
l’Ajuntament i amb l’inspector de 
zona com a representant  de De-
partament d’Ensenyament, que 
és qui presideix la reunió, amb els 
números de la preinscripció a la 
mà, l’inspector de zona va trans-
metre a la comissió que durant el 
proper curs el municipi de Dos-
rius tindria tres línies de P-3, dues 
a l’escola del Pi i una a l’Encarna-
ció Fonoll.

El dia 26 d’abril d’enguany, sense 
cap més altra informació oficial 
comunicada a la corporació local 
i sense cap reunió explicativa, va 
entrar un escrit a l’Ajuntament, 
procedent del Departament d’En-
senyament de la Generalitat de 
Catalunya, comunicant-nos que 
per al curs 2013-2014, el munici-
pi de Dosrius tindria només dues 
línies de P-3, una a l’escola del 
Pi i l’altra a l’escola Encarnació 
Fonoll.

L’Ajuntament els va contestar 
amb l’escrit que a continuació es 
transcriu, del qual es va enviar 
còpia a la consellera Sra. Irene 
Rigau.

En principi, el Departament 
d’Ensenyament de la Generali-
tat de Catalunya es manté ferm 
amb les dues línies de P-3, tot i 
que se’ns ha dit que fins al se-
tembre no es tancarà definiti-
vament aquest tema.
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Ja hem deixat enrere el 2012 i estem començant a espré-
mer aquest 2013 amb més ganes que mai de superar-nos 
i d’aconseguir millorar aquest món que ens ha tocat viure, 
que entre la crisi, els atemptats, les retallades educatives 
i socials, els desnonaments i l’economia, ens continua es-
canyant cada dia una miqueta més. 

Però bé, per una vegada i que no serveixi de precedent, 
donarem un vot de confiança als experts en economia i 
als nostres dirigents i intentarem mirar amb positivitat tot 
el que ens ha de venir a partir d’ara, que segur que serà 
millor del que hem tingut fins a avui...   ... o no!

Culturalment parlant, des de l’Ajuntament de Dosrius, 
hem intentat que tots aquests mal rotlles econòmics no 
ens afectessin en excés, Hem treballat de valent i quan no 
ens arribaven els diners, invertíem en imaginació. Si ens 
pujaven els impostos, buscàvem col·laboradors. Si ens re-
tallen les partides culturals, intentàvem buscar ofertes més 
econòmiques però d’igual qualitat. Si l’SGAE ens cosia a 
impostos, nosaltres reduíem despeses per altres bandes...

En general, la valoració que fem d’aquests darrers mesos 
és molt positiva: hem aguantat, hem perseverat i, modes-
tament, creiem que hem donat un servei cultural molt per 
sobre de les nostres possibilitats econòmiques.

Han estat molts els actes realitzats durant aquests darrers 
mesos i, un cop més, hem d’agrair a tots i cadascun dels 

col·laboradors que ens han ajudat per tal de tirar endavant 
tota la programació cultural. Ens agradaria fer un esment 
especial a totes les entitats i associacions del municipi de 
Dosrius. Elles ens han continuat ajudant a “tirar del carro”, 
potser més que mai i de manera totalment desinteressada. 

La seva implicació va quedar ben palesa a la Festa Major 
d’Hivern. A mode d’exemple, ens agradaria recordar que 
van participar de forma majoritària a la Fira d’Entitats, on 
ens van mostrar un cop més, tota la feina que fan dia rere 
dia totes i cadascuna de les associacions municipals. 
Continuant amb aquesta festa major, volem destacar que 
va estar formada per una pila d’actes molt variats: co-
mençant per la ruta nocturna d’orientació i acabant per 
la tan esperada festa infantil i xocolatada final. Con cada 
any no van faltar-hi el tradicional sopar popular, la cercavila 
dels gegants, les sardanes del diumenge, l’ofici solemne 
i el ball de Festa Major. Però enguany també hi va haver 
novetats que van tenir molt bona acollida: el conegudíssim 
compositor Kike Serrano ens va fer la presentació del seu 
nou disc “La Música de Can Rimblas”. També vàrem poder 
gaudir amb la “Primera Prova de 3 hores de Resistència de 
Derbi Variant” que va ser realment espectacular. I finalment 
ens vàrem poder emocionar veien com els més petits del 
municipi ens delectaven amb una exhibició de Patinatge 
Artístic... 

...perquè després diguin que la festa major d’Hivern és la 
més “fluixeta” de totes!!! 

Actes culturals

Fira d’entitats
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3 hores de resistència de Derbi Variant

Les entitats i associacions també van estar sublims en la 
campanya del Nadal a Dosrius. Van organitzar un munt 
d’actes per a tota la població, especialment per als més 
menuts. Van ser més de 20 les intervencions dirigides 
per elles durant aquest període tan especial de l’any. Per 
exemple, van ser elles les que van organitzar els patges re-
ials als tres nuclis, els concerts de Nadal, els tallers nada-

lencs, el festival de música i dansa, la pujada del pessebre 
al castell de Dosrius, la primera fira infantil i el pessebre 
vivent, per mencionar-ne només algunes. 
Potser la punta de l’iceberg dels actes nadalencs va ser la 
Cavalcada de Reis, però tota la resta de programació va 
ser tant o més interessant. Les carrosses de la cavalca-
da, a l’igual que cada any, va transcórrer pels tres nuclis 
urbans del municipi i, un cop més, va fer el delit dels més 
menuts que es van poder emocionar de valent amb Ses 
Majestats els Reis d’Orient. 
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Per altra banda, la regidoria de cultura, com sempre ha 
continuat ofertant sortides al teatre a preus molt econò-
mics. La darrera obra que vam anar a veure va ser “La 
Família Irreal”. Aquesta tan coneguda obra de teatre pro-
tagonitzada pels actors de Minoria Absoluta i Dagoll Da-
gom i dirigida per Joan Lluís Bozzo, va ser un èxit rotund 
d’assistència: en un parell de dies es van exhaurir les 52 
entrades que vàrem posar a la venda. Hi va haver molta 
gent que es va quedar en llista d’espera i no va poder vi-
atjar amb nosaltres al teatre Victòria. Les expectatives que 
s’havien creat es varen complir i de bon tros: tots els as-
sistents van coincidir a l’hora de destacar que s’ho havien 
passat d’allò millor durant les més de dues hores que va 
durar la funció: el tema de la monarquia més val agafar-se’l 
amb “bon rotllo” perquè sinó...

Ses Majestats els Reis d’Orient
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Després de la sortida al teatre ja teníem a sobre el Car-
nestoltes i, evidentment, la festa era prou sonada com per 
passar-la per alt. Els joves del municipi ens van donar el 
seu suport incondicional i ens van regalar un parell de dies 
(tant el dissabte de Carnestoltes com el divendres de la 
Sardinada) perquè poguéssim gaudir d’aquesta festa com 
mai. Tots els col·laboradors van estar molt esplèndids a 
l’hora de dedicar-nos el seu temps i la seva imaginació per 

dur a terme aquesta celebració. Ens van ajudar a decorar 
el pavelló i la carrossa d’en Crispell, es van disfressar i 
van encapçalar la rua amb els Tutubatum, van ajudar en 
la realització del concurs de disfresses... i tot un seguit 
d’accions i actuacions que seria molt llarg d’enumerar. 
Ens agradaria poder agrair de forma molt especial a tots 
aquests joves que treballen tan bé, amb tantes ganes i, 
com no, de manera totalment desinteressada.
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El  darrer acte s’ha organitzat des de la Regidoria de Cul-
tura ha estat la celebració del Sant Jordi 2013. Com ja 
havíem fet l’any passat, el 23 d’abril vam celebrar aquesta 
festa tradicional catalana amb tot un seguit d’actes relacio-
nats amb el món de la cultura. El cap de setmana anterior 
ja havíem anat fent boca amb un parell de presentacions 
de llibres i una exposició de quadres. Això va ser un molt 
bon preludi del que ens esperava el dimarts següent: du-
rant tot el dia va haver-hi venda de llibres nous i usats. A 
la tarda, berenar per a tothom, conta contes i jocs tradicio-
nals per als més menuts, tallers variats, venda de roses i 
samarretes... En definitiva tota una pila d’actes que van fer 

que tots els veïns del municipi poguessin passar un Sant 
Jordi molt especial i molt complert. Un cop més volem do-
nar les gràcies a totes les persones que van col·laborar en 
la realització de totes les activitats i molt especialment a 
les AMPES dels quatre centres escolars del municipi, que 
sense elles la festa hagués quedat molt poc lluïda.

En definitiva: molta feina i molt ben feta però sobretot, so-
bretot gràcies als col·laboradors que sempre estan dispo-
sats a donar-nos un cop de ma, perquè en moments difícils 
ens  hem de superar, però molt millor si ho fem conjunta-
ment que per separat!!!
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Sant Jordi

El dissabte dia 20 d’abril de 2013, va tenir lloc a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament de Dosrius, l’acte de presentació del 
llibre “La memòria de l’Esteve Albert”, a càrrec d’en Josep 
Puig i Pla (curador) i d’en Jordi Solé i Camardons (editor).

L’acte es va iniciar amb una presentació per part de M. Àn-
gels Jubany i Pinós i Neus Alsina de l’Arxiu Municipal de 
Dosrius, va continuar amb música de Pau Casals i amb una 
lectura de tres poemes d’Esteve Albert, a càrrec d’en Josep 
M. Sagristà, la Sebastiana Nogueras i la Pilar Travesa.

Seguidament, en Jordi Solé Camardons, director de Volia-
na Edicions d’Argentona, que és l’editorial que ha publicat 
el llibre, i en Josep Puig Pla, que és la persona que ha 
tingut cura d’aquesta publicació, es van fer càrrec de la 
presentació del llibre en què Esteve Albert ens explica les 
seves vivències amb set personalitats catalanes de primer 
ordre: M. Serra i Moret, Josep Carner, Carles Cardó, F. Mi-
llet i Maristany, Antoni Comas, Joan Peiró i Pau Casals, set 
personatges cabdals de la nostra història recent.

Va cloure l’acte l’alcalde de Dosrius, Sr. Josep Jo i Munné, 
donant la paraula al públic assistent, que van explicar re-
cords, vivències i anècdotes viscudes amb l’Esteve Albert.

A l’acte van assistir-hi una cinquantena de persones, entre 
familiars d’Esteve Albert, amics i coneguts procedents de 
diferents municipis, ja que entre el públic hi havia gent de 
Dosrius, d’Argentona, de Mataró, del Masnou, d’Arenys de 
Munt, de Sant Vicenç de Montalt i de Bellcaire d’Empordà, 
on encara s’hi representa l’espectacle “Bandera de Cata-
lunya”, que fou ideat i dirigit per Esteve Albert. 

Totes aquestes persones van coincidir en què l’any vinent, 
que serà el centenari del naixement d’Esteve Albert, cal-
dria fer-li un homenatge, recordant la seva figura, la seva 
obra i el seu compromís amb Catalunya i les seves lliber-
tats, fins i tot, mereixeria que se li dediqués una pel·lícula 
o un documental, objectiu amb el qual s’està treballant.

Acabem amb unes paraules extretes del pròleg d’Hilari 
Raguer, que conviden a la lectura del llibre i que diuen:

Però l’Esteve Albert no era només un activista. Era també 
home de pensament i de doctrina. Els articles que ara pu-
bliquem ho revelen clarament. Hi apareix el seu activisme 
perquè, de tots els personatges que evoca, en parla a partir 
de la relació personal que hi havia tingut. Una relació que 
no era pas de negocis, ni d’esbarjo, ni de disbauxes, sinó 
d’acció política. I tot parlant d’aquests personatges, Esteve 
Albert n’explica llur pensament polític, i de passada el seu. 
Era home d’idees clares, lluminoses, plenament vàlides per 
al moment crucial que Catalunya està vivint mentre escric 
aquestes ratlles. Quina falta que ens fa! Llegiu, si us plau, 
aquestes semblances de grans polítics catalans pensant 
en el missatge que per als nostres dies ens porten. Llegiu-
los com si escoltéssiu l’Esteve Albert que parla desorde-
nadament, improvisadament, com en una sobretaula, amb 
una memòria substancialment fidel, però sense controlar 
tots els detalls ni consultar bibliografia.

Presentació del llibre
“La memòria de l’Esteve Albert”

Coberta del llibre “La Memòria de l’Esteve Albert”.

En Josep Puig Pla (curador), en Josep Jo i Munné (alcalde) i en Jordi Solé 
Camardons (editor), en un moment de la presentació del llibre.

Part del públic assistent a l’acte.
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El diumenge dia 21 
d’abril de 2013, va tenir 
lloc als Jardins de la Me-
mòria Històrica, l’acte 
de presentació del llibre 
“Cantos de mar para 
evitar naufragios”, així 
com l’exposició pic-
tòrica “Fuentes de Luz” 
d’Arbey Rivera.

Arbey Rivera és un poeta, 
artista plàstic i promotor 
cultural independent. És 
originari de Nueva Inde-
pendencia, municipi de 
Ángel Albino Corzo, Chia-
pas, que ha participat en 
més de 20 exposicions 
col·lectives i 10 individuals 
en el sud i sud-est mexicà 
i Centre Amèrica. El seu 
treball pictòric apareix en 
portades de llibres, revis-
tes, diaris, suplements 
culturals i catàlegs.

Pel que fa al vessant 
literari ha estat guan-
yador del concurs na-
cional de poesia “Ace-
quia 2006” a l’estat de 
Sonora. Ha publicat els 

llibres “De los mil y un engaños” (contes) i “Cantos de mar 
para evitar naufragios” (3 edicions). L’última també traduï-
da al català per la dosriuenca Helena Sagristà i Jubany i 
revisada per Josep M. Sagristà i Vilà.

L’acte va constar de dues parts. La primera es va iniciar 
amb una presentació per part de M. Àngels Jubany i Pinós, 
que va explicar el lligam entre Dosrius, Catalunya i Mèxic 
a través de l’escriptora catalana Anna Murià, que havia es-
tiuejat a Dosrius l’any 1916 i que acabada la Guerra Civil 
es va exiliar a Mèxic, i la dosriuenca Helena Sagristà, que 
actualment està treballant a Mèxic com a terapeuta, fent 
un paral·lelisme entre ambdues.

Va continuar amb una lectura del conte “El país de les 
fonts”, escrit per Anna Murià i dedicat a Dosrius, llegit per 
Pilar Travesa.

Per acabar aquesta primera part, va intervenir en Josep M. 
Sagristà que va llegir dos poemes de Salvador Espriu, com 
homenatge al poeta i amb motiu de la commemoració de 
“L’any Espriu 1913-2013”.

La segona part es va iniciar amb la performance “Veleros 
Rotos”, a càrrec de Carme Vila i una lectura de poemes del 

llibre que es presentava, a càrrec de Maria Sola.
Seguidament, Helena Sagristà va presentar Arbey Ribera i 
va explicar com l’havia conegut; Luz del Mar, artista local, 
es va encarregar d’analitzar l’obra pictòrica; Arbey Ribera 
va parlar  de la seva obra i de la seva estada a Catalunya, 
concretament al nostre municipi i l’alcalde de Dosrius, Sr. 
Josep Jo i Munné, va destacar la mobilitat de la joventut 
actual, que aporta una gran interrelació cultural, i va cloure 
l’acte, al qual van assistir una seixantena de persones, en-
tre familiars, amics, amigues, veïns i veïnes del municipi.

Aquí va un tastet del contingut del llibre, per convidar-vos 
a llegir-lo:

“El viento gime un naufragio. Adolorido barco de 
peces y gaviotas surca el abismal clamor del mar 
abierto. En la punta del màstil canta una bandera su 
antigua elocuencia de libertad...”
“És un monstre marí aquell huracà que s’albira més 
enllà del punt transparent d’una llàgrima, que plou la 
seva lenta i lúgubre tendresa a la proa d’una barca, a 
punt d’un naufragi.”

Presentació del llibre “Cantos de mar para 
evitar naufragios” i de l’exposició pictòri-
ca “Fuentes de Luz” d’Arbey Rivera

Josep M. Sagristà, Pilar Travesa i M. Àngels Jubany, en un moment de la 
presentació.

L’alcalde de Dosrius, Sr. Josep Jo i Munné; l’artista local, Luz del Mar; 
Arbey Rivera, poeta i pintor i Helena Sagristà i Jubany, durant la seva 
intervenció en el transcurs de la presentació.

Part del públic assistent a l’acte. 

Coberta del llibre “Cantos de mar 
para evitar naufragios”. 

Pintura d’Arbey Rivera. 

Actes de
Sant Jordi
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A l’últim butlletí d’informació municipal “El Full” es va 
parlar molt de l’ensenyament públic al municipi. 

El PSC té la responsabilitat d’aquesta àrea i el ferm 
compromís de treballar per tal que l’ensenyament públic 
al nostre municipi sigui de qualitat, amb l’esperit que ge-
neri confiança, que les famílies hi apostin i que el jovent 
cursi els seus estudis a les nostres instal·lacions.

Malauradament, anys enrere i amb objectius polítics 
s’havia desacreditat l’escola pública. Això va generar 
desconfiança a les famílies i es va reduir l’aposta de 
portar els fills a les nostres escoles, però s’ha tornat a 
recuperar la confiança, i ara disposem d’unes xifres que 
ens han donat molta satisfacció De 39 joves que fan 
sisè de primària, 36 han apostat per fer la secundària a 
l’institut de Dosrius. 

Aquestes xifres són fruit de la bona feina que es fa des 
de les escoles i per això s’ha d’aplaudir la feina que es 

fa tant des de la direcció del centre com des de l’AMPA, 
que es planteja les seves circumstàncies en positiu i que 
genera confiança. 

A més, cal dir amb el cap i la veu ben alta que a les 
proves de coneixement  que fan els alumnes que cur-
sen els seus estudis al municipi de Dosrius, aquests/es 
obtenen uns resultats que no han d’envenjar els de cap 
altre centre, sigui de la característica que sigui.
 
Al mateix temps, cal tenir en compte que quan els nos-
tres joves entren als cicles superiors, com pot ser el
batxillerat, en cap moment estan en desavantatge en-
vers els altres centres, siguin públics, concertats o privats.

Moltes gràcies per l’esforç de tothom!

Grup Municipal del PSC

Hem viscut uns episodis que cal explicar. Durant les 
darreres eleccions municipals, una plataforma ciuta-
dana anomenada LA PAC es va presentar per primera 
vegada. Un fet lícit, fins i tot per aplaudir, ja que delata 
que un col·lectiu de persones volen treballar pel poble.

Aquest grup d’homes i dones han controlat i controlen 
algunes entitats. Un parell d’anys abans de les elecci-
ons varen ser els responsables de l’escola del Pi, tant 
en la seva direcció com a l’AMPA d’aquest centre de 
primària. Volent o no volent varen generar un descrèdit 
envers l’ensenyament públic al municipi, exigint impos-
sibles a l’ajuntament, allunyant-se del tot dels respon-
sables d’ensenyament de l’administració local, parlant 
tan malament com podien en cada ocasió que sorgia. 
Quin va ser el resultat de tota aquesta manera d’actuar? 
Doncs ni més ni menys que l’aposta de les famílies per 
l’escola del nostre municipi va baixar del 85% al 62%, 
durant el curs 2012-2013, segons dades del Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
Flac favor que s’ha fet al nostre municipi.

Al començament d’aquest any, hem tingut un altre epi-
sodi d’aquestes característiques, dirigit per l’Associació 
de Veïns de can Massuet del Far, totalment polititzada i 
controlada per aquest partit polític de LA PAC, posant 
entrebancs de tota mena per endarrerir al màxim l’en-
trada en funcionament d’una delegació de la farmàcia 
de Dosrius, el que anomenem farmaciola, al nucli de 
can Massuet del Far.

La postura d’exigir a l’ajuntament un local en propietat, 
que per altra banda és il·legal, ha portat l’equip de go-
vern a iniciar un procediment de desnonament, ja que 
el local municipal on es contempla que s’han d’ubicar 
les farmacioles, segons l’expedient que s’ha tramitat i 
que el Departament de Sanitat de la Generalitat de Ca-
talunya ha adjudicat, és el que de manera precària se’ls 
havia concedit a aquesta associació de veïns.

A cap entitat del municipi li ha mancat local per fer una 
activitat programada, prèvia sol·licitud, d’acord amb el 
protocol establert.
 
Fins i tot, en aquest cas es va proposar a aquesta as-
sociació de veïns polititzada la utilització d’un altre local 
a compartir amb altres entitats, desestimant-ho rotun-
dament. 

Aquesta acció de força és inèdita i seria molt trist que 
caduqués el termini per iniciar l’oferta de servei de far-
màcia a can Massuet del Far, que la Generalitat de Ca-
talunya ens ha marcat. L’Ajuntament ha hagut de tra-
mitar el desnonament convocant plens extraordinaris 
urgents per fer l’expedient requerit en aquests casos.

Grup Municipal del PP

L’objectiu d’apostar per l’ensenyament públic està donant resultat

Quan l’obsessió d’un interès polític perjudica la col·lectivitat
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En aquesta ocasió aprofitarem aquest mínim espai en 
aquest “pamflet propagandístic” que és el Full per tal de 
fer-ne una denúncia.

És ben cert, que els ajuntaments han de disposar de 
mitjans d’informació i comunicació per tal de mantenir 
informada la ciutadania, però aquest que tenen a les 
seves mans és tot el contrari. 

En primer lloc per la manca d’informació veraç, ja que 
sovint hem vist informacions sobre projectes que final-
ment no s’han portat a terme.
Després pel desfasament que hi ha de les informacions, 
ja que quan surt publicat el Full ja fa molt temps que 
s’han portat a terme les activitats o actuacions.

El podem considerar un butlletí de propaganda política del 
govern municipal (o del partit governant majoritari) però no 
un document informatiu de l’Ajuntament de Dosrius.

D’altra banda cal destacar el cost econòmic que té. La 
impressió de cada un del números del Full ens costa 
uns 6.000 euros i se’n publiquen dos a l’any per tant té 
un cost d’uns 12.000 euros. En aquest import no estan 
contemplades les hores de treball de la brigada, que els 
han d’embossar (els que es reparteixen a Can Massuet 
i les altres urbanitzacions del municipi)  i repartir. Aquest 
cost no sabem quin és ja que sempre se’ns ha dit, des 

del govern municipal, que no tenien el càlcul fet.

Cal dir, a més, que a nosaltres se’ns demana que entre-
guem el nostre escrit tres mesos abans que es publiqui, 
per tant la informació que nosaltres publiquem sempre 
serà poc actual. 

Això sí, és l’únic espai dels mitjans de comunicació 
municipal que se’ns permet utilitzar, encara que la llei 
marca que hem de tenir un espai als altres mitjans de 
comunicació municipal com la web o el rètol lluminós.

Per aquest motiu, vàrem demanar la creació d’un re-
glament d’utilització dels mitjans de comunicació muni-
cipals, mitjançant una moció presentada al ple del mes 
de juny de 2012. La moció, però, va ser retirada amb 
la condició que s’incoés aquest reglament dins el nou 
ROM (reglament orgànic municipal). Però el nou ROM 
no contempla ni tan sols la pantalla de leds com a mitjà 
de comunicació municipal.

Està clar que el govern municipal té la intenció de des-
torbar el màxim possible la nostra comunicació amb els 
veïns, però també que aquests tinguin la informació real 
i veraç del que passa al municipi.

Grup Municipal la PAC

La propaganda política al full municipal

La Generalitat de Catalunya ha donat la raó 
a l’Ajuntament de Dosrius defensant el preu 
de l’aigua a la urbanització can Canyamars

El dia 29 de maig d’enguany, la Comissió de Preus de 
la Generalitat de Catalunya, a la seva reunió ordinària, 
tenia a sobre la taula l’aprovació de l’augment de preus 
que el subministrador i responsable de l’aigua a can 
Canyamars va presentar per tal que li fos autoritzada.
La proposta que presentava el subministrador repre-
sentava un augment del 226,96%, simulant un rebut 
d’un consum de 15 m3/mes.
L’Ajuntament de Dosrius s’hi va oposar i va fer un escrit 
argumentant que es tractava d’un augment que no es 
podia justificar de cap manera, ja que s’entén que les in-
fraestructures ja estan amortitzades i que l’adquisició de 
l’aigua bàsicament és de l’aqüífer de Canyamars, a ex-
cepció de moments puntuals que s’adquireix mitjançant 
compra a Sorea.
Cal, doncs, estar ben atent, ja que en aquests moments 
el preu que està en vigor i que pot cobrar el distribuïdor 

de can Canyamars és:

De 0 a 6 m3/mes = 0,15 euros/m3

De 6 a 15 m3/mes = 0,33 euros/m3

De 15 a 30 m3/mes = 0,75 euros/m3

Més de 30 m3/mes = 1,05 euros/m3

La quota de servei actualment està a 5,81 euros al mes.
La proposta que presentava el subministrador, per a la 
qual demanava l’autorització de la Comissió de Preus 
de Catalunya, era d’1,31 euros/m3 en el tram de 0 a 
30 m3/mes i a partir de 30 m3/mes el preu era de 1,94 
euros/m3 i la quota de servei era de 12 euros al mes.
Una altra qüestió és el cànon de sanejament, que és un 
impost que posa la Generalitat de Catalunya i que és 
obligatori.

notícia de darrera hora
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