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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
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9:55

10:05
10:20
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Línia Mataró - Dosrius - Canyamars Línia 551

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 dimecres i 
dijous 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

DL: B-18485-1990
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Ja portem molts anys de re-
cessió econòmica i penso 
que ens hem de preguntar 
què podem fer nosaltres per 
superar aquesta situació. 

<...ens toca... centrar-nos 
en el que podem fer no-
saltres...> 

Sovint tenim tendència a pen-
sar com han de treballar els 
altres, què ha de fer el Govern 
Central de Madrid, el Parla-
ment de Catalunya i la resta 
d’administracions, però jo 
penso que la clau per superar 
el moment que ens toca viure 
és centrar-nos en el que po-
dem fer nosaltres, no només 
com administració, sinó tam-
bé a nivell particular. Si tots 
i totes tenim aquesta visió, 
segur que tornarem al creixe-
ment desitjat per a tothom.

Pel que fa a l’Ajuntament de 
Dosrius aquest principi el te-
nim molt clar i la paraula re-
tallades no existeix. Sí que 
practiquem la reestructuració 
de serveis, el replantejament 
d’inversions, més compromís 
personal, per tal que amb el 
mateix es pugui fer més. 

Hi ha qui diu que segons 
quin tipus d’obres no to-
quen en aquests moments, 
però jo penso que tenim 
l’obligació de generar feina, 
de dinamitzar l’economia i 
de fer moure el diner. Si tots 
ho tinguéssim clar i dispo-
séssim de la possibilitat de 
fer-ho, en una altra situació 
ens trobaríem.

Doncs bé, en els propers 
tres o quatre mesos s’inver-
tirà al municipi més d’un mi-
lió i mig d’euros, diners que 
en un 90% provenen d’altres 
administracions. Bona feina 
de l’equip de govern, ja que 
ha cercat recursos per ade-
quar carrers, millorar infraes-
tructures,  equipaments i re-
cuperar espais singulars per 
a la promoció del municipi.

<...més compromís perso-
nal, per tal que amb el ma-
teix es pugui fer més...> 

He parlat d’un milió i mig 
d’euros, quan només s’in-
verteixen 1.100.000 euros, 
ja que els 400.000 restants 
vénen de manera extra, 
gràcies a les licitacions que 
s’han obert per poder fer 
les obres. Això què vol dir? 
Quan es fa un projecte s’ha 
d’utilitzar la base de dades 
de preus de l’Institut Tecno-
lògic de l’Edifi cació de Cata-
lunya (ITEC), però al fer els 
procediments oberts per a 
l’adjudicació de l’obra, les 
empreses tenen ganes de 
treballar i ho fan a uns preus 
diferents als d’anys enrere. 
Per tant, per un mateix preu 
fan molta més obra de la 
que inicialment estava pre-
vista.

Entrem una mica més en de-
tall. Pel que fa a la Millora de la 
Travessera Urbana de Dosrius, 
projecte consistent en ade-
quar per pacifi car els carrers 
Marquès Castell Dosrius, Lluís 
Moret i la Plaça d’Espanya, 

l’empresa guanyadora de 
la licitació s’ha compromès 
a fer una transformació del 
projecte i també farà, a més 
a més i en la mateixa línia,  
les obres que s’especifi quen:  
el carrer Sant Llop; el carrer 
Pau Casals; l’anomenat Em-
pedrat, que són les escales 
que pugen de la Plaça d’Es-
panya a la Plaça de l’Esglé-
sia, aquesta inclosa; una vo-
rera paral·lela a la carretera 
on es fa el Mercat Municipal, 
que connectarà la Plaça del 
Comú fi ns al Pont que traves-
sa la riera, al carrer Salvador 
Dalí; i també s’asfaltarà el 
Camí que va a l’Escola Bres-
sol per connectar-lo amb el 
nucli de Dosrius.

<...per un mateix preu fan 
molta més obra...> 

Estem molt satisfets, ja que 
gràcies a l’esforç de tothom, 
tècnics i polítics, s’han po-
gut tirar endavant tres obres 
importants per al nostre mu-
nicipi: la Millora de la Tra-
vessera Urbana de Dosrius, 
la gespa artifi cial al camp 
de futbol de la zona de can 
Batlle i l’arranjament de la 
Ronda de Dalt, de les quals 
en trobareu més informació 
a l’interior d’aquest butlletí.

 

Moments delicats, decisions clares
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En aquest mandat hem endegat un projecte que transfor-
marà tot l’enllumenat públic de competència municipal.

Actualment tenim 1.483 lluminàries. L’objectiu és canviar-
les per punts de llum nous de baix consum i canviar tots 
els trenats de fi ls i quadres elèctrics per garantir la màxima 
seguretat i, sobretot, el bon funcionament.  

Per realitzar aquest projecte s’ha hagut de fer un procedi-
ment obert i atesa la quantitat que puja s’han hagut de fer 
les publicacions als butlletins europeus. Al fi nal l’empre-
sa adjudicatària farà tota la inversió necessària, que puja 
777.843 euros, i amb l’estalvi del consum d’energia s’anirà 

fi nançant la inversió realitzada. La durada de l’adjudicació 
és de 8 anys.

<...garantirà que l’enllumenat públic estigui 
format pels equipaments més moderns que 
hi ha al mercat...>

Aquest projecte serà molt avantatjós per al municipi, ja que 
garantirà que l’enllumenat públic estigui format pels equi-
paments més moderns que hi ha al mercat, amb la cor-
responent seguretat i qualitat de servei. Per altra banda, 
l’ajuntament també tindrà un petit retorn d’aquest estalvi.

Les característiques del nostre municipi fan que vagin sor-
tint desperfectes d’importància rellevant en carrers i equi-
paments, principalment a can Massuet del Far.

Can Massuet del Far és un nucli sorgit a fi nals dels anys 
60 i 70, en unes condicions de poc control d’obra pública. 
Des del 1992 és competència municipal, ja que ho va re-
cepcionar l’ajuntament i les obres fetes en les condicions 
d’aquella època estant donant constantment ensurts.

En podem explicar un parell, a les quals l’ajuntament 
ha hagut de fer front, aportant una quantitat econòmica 
molt important, per la capacitat de la nostra administra-
ció local.

Concretament al carrer Vallgorguina, que va paral·lel a un 
torrent, es va esllavissar un marge i es va emportar mig 
carrer. Es va fer el procediment per adjudicar l’obra i un 
cop acabat l’empresa guanyadora la va portar a terme per 
40.151,61 euros.

Una altra sorpresa desagradable és que al moment de 
construir la urbanització es va canalitzar un torrent, a tocar 
del carrer Tibidabo i a l’inici del carrer Arenys, i a sobre s’hi 
varen habilitar parcel·les. Tota l’estructura de la canalitza-
ció es va fer amb galeria.

Amb el temps, la solera de la canalització ha estat arrenca-
da per l’aigua quan s’arrossega per sobre. Amb la fi nalitat 
que no succeeixi cap sorpresa desagradable i amb la valo-
ració dels equips tècnics municipals s’ha considerat conve-
nient canalitzar el torrent passant-lo pel mig del carrer, amb 
un tub de 1200, per tal que tingui capacitat per engolir tota 
l’aigua d’aquella vessant. La longitud és d’uns 330 metres 
lineals i el cost d’aquesta obra és d’uns 161.779,19 euros.

Atenent que és tracta d’una obra considerada d’emergèn-
cia, s’ha hagut de buscar fi nançament per afrontar aquesta 
inversió. S’ha parlat amb la Diputació de Barcelona que ha 
garantit que com a mínim aportarà 100.000 euros, restant 
a l’espera que el procés de licitació previsiblement sigui a 
la baixa, per veure quin serà el cost fi nal de l’obra.

Enllumenat públic municipal 

Obres extraordinàries

Les màquines treballant per executar l’obra. El carrer Vallgorguina ja completament arranjat. Estat actual de les obres del C/ Arenys - Tibidabo.
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Es tracta d’un projecte molt treballat per l’Ajuntament de 
Dosrius. Ja feia anys que estava al calaix i s’estaven bus-
cant ajuts i subvencions.  Fins i tot, s’havia accedit  a dues 
convocatòries de la Comunitat Econòmica Europea, per 
mirar si es podia transformar aquesta travessera en un es-
pai pacifi cat i amb preferència per als vianants.

<...un espai pacifi cat i amb preferència per 
als vianants....>

Quan es tenen projectes a la ment sempre s’està al peu 
del canó per veure d’on es poden treure els recursos per 
poder-los tirar endavant. En aquest cas, la Diputació de 
Barcelona ha aportat el cost total del que representa fer 
aquesta obra, que és de 421.218,27 euros.

Tenint en compte el moment que ens toca viure i que les 
empreses volen treballar, al plec de clàusules per a l’adju-
dicació del projecte es varen afegir millores a realitzar. Per 
aquest motiu, l’empresa guanyadora ha ofert ampliar les 
obres i la millora proposada puja 229.731,47 euros, que 
s’utilitzaran per fer més carrers dels planifi cats inicialment, 
que eren el carrer Marquès Castell Dosrius, la Plaça d’Es-
panya i el carrer Lluís Moret.

Amb aquesta millora s’hi han pogut incloure els carrers: 
Sant Llop, Pau Casals, l’Empedrat, nom popular amb què 
es coneixen les escales que connecten la Plaça d’Espanya 
i la Plaça de l’Església, també es fa la Plaça de l’Església, 
una vorera de dos metres que anirà paral·lela a la carretera 
on es fa el Mercat Municipal, i que connecta la Plaça del 
Comú amb el fi nal del carrer Salvador Dalí, o sigui, amb el 
nou pont que travessa la riera, al costat de la zona esporti-
va de can Batlle. A més a més, s’asfaltarà el camí que con-
necta el nucli de Dosrius amb l’escola bressol municipal.

Un dels projectes que hi havia a sobre la taula i que s’esta-
va atent per trobar les facilitats per poder-lo fi nançar era el 
d’asfaltar el camí de sorra que connecta el nucli de Dosrius 
amb l’escola bressol municipal.

<...s’ha obert una rasa per col·locar una ca-
nonada per connectar les aigües residuals 
de l’escola bressol a la xarxa general de cla-
vegueram...>

El projecte pujava uns 110.000 euros i s’estava pendent de 
les convocatòries d’ajuts per presentar-s’hi.

Finalment, hi ha hagut la possibilitat que l’empresa gua-
nyadora de la licitació de la Millora de la Travessera Urba-
na de Dosrius, aportant una quantitat de tones per asfaltar 
carrers, pugui realitzar l’obra.

Prèviament a l’asfaltat del camí s’ha obert una rasa per col-
locar una canonada per connectar les aigües residuals de 
l’escola bressol a la xarxa general de clavegueram del nu-
cli de Dosrius. Aquesta obra l’ha feta la brigada municipal, 
sota la direcció dels Serveis Tècnics Municipals.

Asfaltat del camí de l’Escola Bressol

Millora de la travessera urbana de Dosrius

Estat actual de les obres.
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Aprofi tant les obres que s’estan realitzant als carrers cen-
trals del nucli de Dosrius i per aconseguir l’objectiu que 
aquesta transformació pacifi qui el trànsit i doni prioritat a 
les persones, s’han dissenyat unes direccions úniques amb 
dos objectius importants: 

El primer és que a tota la mobilitat de trànsit provinent o 
amb direcció Canyamars i can Massuet del Far li sigui més 
atractiu passar per la Ronda de Dalt. 

El segon objectiu és buscar la manera que els residents al 
nucli de Dosrius tinguin les mínimes difi cultats per arribar a 
casa seva.

<...s’escoltarà qualsevol aportació que pugui mi-
llorar aquest plantejament....>

S’adjunta una proposta que s’ha consensuat amb els tèc-
nics municipals i la policia local, que pensem que pot ser 
la millor per a tothom. Com bé es diu, és una proposta i 
s’escoltarà qualsevol aportació que pugui millorar aquest 
plantejament.

Proposta de circulació del nucli de Dosrius 
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Es tracta d’una obra de transformació 
d’un equipament, el camp de futbol, 
molt utilitzat en aquests moments. 
S’ha treballat per aconseguir els 
480.000 euros que costava el projec-
te executiu, amb els preus que marca 
la normativa. Aquí hi mancava l’enllu-

menat, que era una de les millores per 
a la seva adjudicació en procés obert. 

Totes les empreses que es van pre-
sentar es varen comprometre a posar 
l’enllumenat, que puja 57.828,78 eu-
ros, i a més l’empresa guanyadora va 

proposar una millora en la qualitat de 
la gespa i altres construccions anne-
xes, que pujaven 135.310,28 euros.

Aquesta obra està fi nançada per la Ge-
neralitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Dosrius.

Camp de futbol de gespa artifi cial

Estat actual de les obres al camp de futbol de can Batlle.

La Ronda de Dalt és dels carrers del municipi on hi passa 
més trànsit de vehicles rodats i s’ha de potenciar que així si-
gui, principalment la mobilitat que prové de Canyamars i can 
Massuet en direcció fora del municipi, tant anant com tornant.

<...El projecte inicial pujava uns 199.000 euros...>

Calia fer-hi una reparació íntegra i posats en contacte amb 
la Diputació de Barcelona es va aconseguir que redactessin 
el projecte i que fi nancessin al cent per cent aquesta obra.

El projecte inicial pujava uns 199.000 euros i s’ha fet tot el 
procediment per a la seva adjudicació per part de la Dipu-
tació, per tal de millorar aquesta via de comunicació d’una 
manera considerable.

Es tracta d’una obra que ha durat pocs dies, però la feina 
realitzada durarà molts anys.

Ronda de dalt

Asfaltat de la ronda de dalt.

OBJECTIU ASSOLIT

Projectes 
en marxa

Objectius
assolits
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A l’últim Full sortien fotografi es de l’obra de la Passera del 
carrer Esteve Albert, al seu pas per la riera de Canyamars, 
pràcticament acabada. Ara ja la podem donar com objec-
tiu assolit, tot i que caldrà fer una petita actuació a la riera, 
perquè quan l’aigua passi per sota les passeres, principal-
ment la d’aigües amunt, quedin menys entrebancs enca-
llats quan baixa una rierada forta.

Cal tenir en compte l’aiguat que va caure el dia 11 de se-
tembre, que es considera un dels tres més importants dels 
últims 50 anys, i que la passera va funcionar molt correc-
tament, engolint tota l’aigua que baixava, tot i no haver-se 
fet aquestes actuacions de millora.

Aquesta no és l’actuació que li hagués agradat a l’ajun-
tament, però atenent que és competència de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA), ens vam veure obligats a fer 
aquest format de passera, després d’haver presentat dos 
projectes, que van ser desestimats per l’ACA.

De ben segur que pocs veïns i veïnes del municipi de Dos-
rius coneixen que en terrenys de la propietat de can Terra-
des del Molí existeixen les ruïnes d’un dels molins fariners 
més importants de l’entorn.

És difícil trobar-lo si no se sap on està ubicat, però, com 
tots aquests equipaments, està situat a tocar de la riera i 
per la seva magnitud delata una importància considerable.
 
Es tractava d’ un indret per moldre gra i la seva importància es 
visualitza en l’existència de dues moles propulsades per la força 
de l’aigua, retinguda en una bassa enganxada al mateix molí.

Atenent que poder recuperar les restes d’aquest molí és 
un fet de promoció dins del nostre municipi, l’Ajuntament 

s’ha posat en contacte amb la propietat d’aquest vestigi, 
amb l’esperit que faci una cessió d’ús per poder-lo netejar, 
documentar i que pugui ser visitat per a totes aquelles per-
sones que tinguin interès en aquest element històric, que 
va ser fonamental en segles passats.

El conveni de cessió d’ús té una durada de 10 anys, pror-
rogables en períodes de 5 anys, si cap de les parts no es 
manifesta en contra de la seva continuïtat.

Un especial agraïment a la propietat de l’esmentat molí, 
la Família Noguera Batlló, ja que en tot moment ha estat 
predisposada a què aquesta construcció que donava ser-
vei durant els darrers segles, pugui ser un atractiu més del 
nostre municipi.

Passera per a vianants a la riera de Canyamars, 
al seu pas pel carrer Esteve Albert

Molí fariner de can Terrades del Molí

Estat de la passera ja acabada.

El Sr. Jordi Noguera Batlló i representants de l’equip de govern de l’Ajuntament de Dosrius, un cop signat el conveni de cessió d’ús de les restes del molí fariner de can 
Terrades del Molí.

OBJECTIU ASSOLIT

OBJECTIU ASSOLIT
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Amb la fi nalitat de donar a conèixer aquests vestigis, el 
diumenge dia 29 de setembre de 2013, es va organitzar 
una visita guiada a la masia i a les ruïnes del molí fariner de 
can Terrades del Molí, inclosa dins les Jornades Europees 
de Patrimoni de Catalunya (JEP).  

El lloc de trobada va ser a les 10 del matí, davant de l’ajun-
tament, des d’on es va anar a peu fi ns a la masia de can 
Terrades del Molí. 

Un cop acabada la visita a la masia i al seu entorn, es va 
continuar a peu fi ns a l’indret on es troben els vestigis del 
molí fariner de can Terrades.

Aquest recorregut va servir per conèixer els trets més ca-
racterístics de cada element des del punt de vista arqui-
tectònic, històric, cultural, social, natural i paisatgístic.

A l’acte hi van assistir una vintena de persones, amb les 
quals es van intercanviar coneixements, experiències, sen-
sacions, vivències, ... 

Va estar guiat per membres de l’Arxiu Municipal de Dosrius 
i per l’arqueòleg Marc Bosch de l’empresa Antequem i va 
ser organitzat per l’Ajuntament de Dosrius i l’Arxiu Munici-
pal de Dosrius (AMD). 

Alguns dels assistents a la ruta davant de la masia de can Terrades del Molí.

Part del grup, escoltant les explicacions davant de restes del molí fariner.

Fotografi es: Ignasi Soler

El assistents a la visita arriben a l’indret on hi ha les restes del molí.

Part del grup durant el recorregut.
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Aquest serà l’any de la recuperació. Des del 2009 fi ns al 
2012 es varen haver de fer uns ajustaments, degut a la 
conjuntura econòmica. El pressupost del 2013 va ser amb 
moltes inversions, gràcies als ajuts externs, però les parti-
des de funcionament ja varen ser estables.

<...trenquem dues de les tres normes que el 
Govern Central imposa a les administracions 
locals...>

Per a aquest 2014, tenim la circumstància que trenquem 
dues de les tres normes que el Govern Central imposa a 
les administracions locals.

<...tant de bo tots els ajuntaments poguessin 
incomplir aquestes regles...>

Les tres normes, esquemàticament, són:

• L’endeutament per habitant.
• La regla de despesa.
• La capacitat de fi nançament

Pel que fa a l’endeutament, s’exigeix que els ajuntaments 
no tinguin un endeutament superior al 75% dels recursos 
ordinaris. L’Ajuntament de Dosrius està a la meitat d’aques-
ta exigència. Tot i que n’hi ha molts que superen amb es-
creix el 75% d’endeutament dels seus recursos ordinaris.

Referent a la regla de despesa, que consisteix en què no 
deixen gastar més de l’1,5% respecte el pressupost del 
2013, aquí sí que hi ha un desfàs important, ja que al tenir 
cobertes les necessitats de funcionament de l’ajuntament i 
assolir ingressos superiors als de l’any passat, bàsicament 
d’ajuts i aportacions externes, disposem de molts més re-
cursos per invertir, superant aquest 1,5% d’obligacions.

El fet de trencar la regla de despesa, implica tàcitament 
que també es trenqui la capacitat de fi nançament, d’acord 
amb les normes i els ajustos que imposa el Ministeri. Això 
no vol dir necessàriament que l’ajuntament tingui proble-
mes, sinó que cal, d’acord amb la normativa vigent, ela-
borar un Pla Econòmic i Financer que retorni els equilibris 
pressupostaris durant l’exercici vinent.
 
Hem fet els contactes amb les persones que interpreten 
aquestes directrius i ens comenten que tant de bo tots els 
ajuntaments poguessin incomplir aquestes regles, ja que 
voldria dir invertir i aportar molts més serveis a la població!

És un moment important perquè les administracions facin 
obres, tinguin recursos per tal que circuli el diner i això 
generi llocs de treball i impostos, que és el que en aquests 
moments ens manca per poder sortir d’aquesta situació 
tan complicada que estem vivint.

El pressupost per a l’any 2014 és equilibrat. El seu import 
és de 5.713.197 euros i s’hi contemplen unes inversions 
que pugen 889.215 euros

Les obres més importants són:

• Per a l’enllumenat públic municipal hi ha una partida 
de 457.423 euros, per canviar-lo, és a dir, col·locar en els 
punts de llum les lluminàries corresponents perquè hi hagi 
un estalvi important d’energia elèctrica. Això també vol dir 
transformar tots els quadres elèctrics, amb els aparells 
que en aquests moments estiguin més avançats, per anar 
a buscar la màxima efi ciència i efi càcia de funcionament. 
També es canviaran els trenats de transport d’energia, als 
llocs on encara estiguin amb fi ls en forma de guitarra.

• Per asfaltar carrers a can Massuet del Far es contem-
pla una partida de 201.386 euros.

• Per adequar contenidors a Canyamars i instal·lar apa-
rells per fer exercici físic, a la zona del Molinot, hi fi gura 
una partida de 47.293 euros.

• Per embellir tota l’entrada de Canyamars, engalanant 
els fanals amb fl ors naturals, s’hi contempla una partida 
de 10.152 euros.

• Per millorar i adequar la Plaça de can Massuet del 
Far, hi ha una partida de 133.335 euros.

• Per adquirir un cotxe per a la Policia Local, mitjançant 
un leasing.

• Per adquirir maquinària per a la Brigada de Serveis 
Municipals, 5.000 euros.

• Per adquirir contenidors, material policia, retolació de 
carrers, mobiliari urbà, ..., un total de  34.626 euros.

El pressupost de l’Ajuntament 
de Dosrius per al 2014

Inversions que contempla 
el pressupost del 2014
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El passat dia 6 de juny de 2013 es van 
reunir els membres de la Comissió de 
Valoració del concurs de cartells de la 
Fira del Bosc Medieval, any 2013, per 
decidir quin seria el cartell guanyador 
que s’utilitzaria per a la publicitat de 

l’edició d’enguany de la Fira del Bosc 
Medieval, que va tenir lloc Canya-
mars, els dies 19 i 20 d’octubre.
Es van presentar sis propostes. Va re-
sultar guanyadora, per tres vots a favor i 
dos en contra, la proposta número qua-

tre, cartell dissenyat per SÍLVIA RODRÍ-
GUEZ SERRANO, a qui li va corres-
pondre un premi valorat en 150 euros.  

A continuació es reprodueix el cartell 
que va obtenir el primer premi.

Cartell guanyador Fira del Bosc Medieval 2013
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Com a alcalde tinc moltes ganes de fer un balanç d’aquest 
esdeveniment que té tant d’èxit i que s’organitza a Canya-
mars, ja que enguany s’ha celebrat la desena edició.

<...En els tres o quatre últimes anys ha estat 
quan ha explotat l’esdeveniment...>

Suposo que ja no recordem la primera Fira del Bosc Me-
dieval de Canyamars, en què hi havia unes vuit parades 
a la Plaça de l’Església, tot i que els organitzadors i les 
organitzadores hi veien moltes possibilitats de créixer. 

<...els carrers plens de visitants i tots els 
estacionaments disponibles ocupats per 
vehicles...>

L’Ajuntament va anar habilitant partides, es van buscar ajuts 
d’altres administracions i, any rere any, el tercer cap de set-
mana d’octubre hem tingut la Fira del Bosc Medieval.

En els tres o quatre últimes anys ha estat quan ha explo-
tat l’esdeveniment. Hem pogut veure els carrers plens de 
visitants i tots els estacionaments disponibles ocupats per 
vehicles. Qui ve per primera vegada queda sorprès i diu 
que el proper any tornarà.

Per a la gent de Canyamars és la seva fi ra, ells en diuen: 
“Vaig a donar un volt per la Fira”, però, tot aquest èxit, com 
s’ha assolit? 

Que ningú tingui cap dubte que ha estat gràcies a la dedica-

ció i el treball de les persones que han suportat tot el pes de 
l’organització d’un esdeveniment d’aquestes magnituds. No 
han estalviat ni una hora de feina per tal que, any rere any, 
es poguessin anar canviant aquells aspectes que eren mi-
llorables. Així, han pogut anar veient amb orgull i satisfacció 
que gràcies al seu esforç, els seus objectius s’havien assolit.

També voldria ressaltar que els anys que ha tingut més èxit, 
que són els tres o quatre últims, atesa la situació provoca-
da per la conjuntura econòmica, l’ajuntament va minvar la 
partida pressupostària destinada a la Fira del Bosc en un 
40%, ja que hi havia altres situacions que calia atendre.

<...Vaig a donar un volt per la Fira...>

Els seus organitzadors i responsables s’ho varen agafar 
amb resignació, però amb molt més compromís, i mireu 
quins resultats que hem obtingut! 

En el proper pressupost la situació es normalitzarà, apor-
tant la partida pressupostària per tal que pugui ser una fi ra, 
d’acord amb les magnituds en què s’ha transformat.

Vull fer un reconeixement molt especial a totes les perso-
nes que han fet possible que la Fira del Bosc Medieval de 
Canyamars sigui un referent a tota Catalunya, començant 
per les regidories implicades, la brigada municipal, la poli-
cia local i tota la gent de Canyamars que dins de les seves 
possibilitats se la fa seva.

Josep Jo i Munné
Alcalde del municipi

Durant el cap de setmana del 19 i 20 d’octubre, Canyamars 
es va tornar a convertir en una vila de l’edat mitjana.  El bro-
git dels venedors del mercat d’artesans va envair els carre-
rons i racons als voltants de l’església de Canyamars, amb 
tasques, demostracions d’ofi cis i productes de l’època.

La música pels carrers i les actuacions van fer retrocedir 
en el temps dels desafi ants cavallers i les fràgils princeses.

Es van poder degustar menjars tradicionals durant tot el 
dia, i els més menuts van poder gaudir i compartir la seva 
fantasia i curiositat amb els jocs i demostracions d’ofi cis 
artesans de l’edat mitjana.

Els rucs i altres animals ens van recordar que en el passat 
aquest era el mitjà de transport.

Un gran esdeveniment a Canyamars dedicat a tots els 
públics per a viure al carrer l’essència i bullici de l’època 
medieval. 

X Fira del Bosc Medieval de Canyamars

X Fira del Bosc Medieval de Canyamars
19 i 20 d’octubre de 2013

Soldant a la Fira Medieval.
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Reportatge fotogràfi c. Fira del Bosc Medieval 2013
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Els joves estan en aquest moment en el que tot sembla 
fàcil, les utopies s’aconsegueixen si estàs amb els amics, 
es viuen moments plens d’il·lusions, sorgeixen els primers 
amors, les primeres festes nocturnes, les primeres targe-
tes de crèdit, el carnet de cotxe o moto,...

Generalment, amb els joves, la felicitat s’aconsegueix amb 
petites fi tes que per a la resta d’humans són insignifi cants. 

Un dels punts crucials per al jovent són els amics, aquell 
grup d’iguals amb els que es solen identifi car i amb els que 
intenten trobar la seva identitat i cercar el seu futur.

És una etapa de vital importància per al desenvolupament 
de qualsevulla persona i per això cal motivar, acompanyar 
i ajudar perquè aquestes il·lusions no decaiguin i així en-
comanar aquesta felicitat i il·lusió a les persones que l’en-
volten.

D’altra banda, és un col·lectiu que pensa que tenen el món 
als seus peus i la millor manera de fer les coses és com les 
fan ells. No sempre és així i aquí és quan l’adult ha d’actuar 
i guiar-los en moments de rebel·lia, conducta característi-
ca dels joves que cal i s’ha d’entendre.

A més, sorgeixen dubtes, preocupacions,... típics d’aques-
ta època per manca de maduresa, i juntament amb tota la 
informació que els arriba des dels medis de comunicació 
(televisió,Internet,...) es crea una desinformació que els 
deixa perduts i a la recerca de la seva “veritat”.

Treballar amb el jovent implica conèixer totes aquestes in-
quietuds, il·lusions, necessitats, actituds, ... per tal d’anar 
en concordança amb ells i elles. 

Per això, des de la regidoria de joventut s’intenta organit-
zar i executar activitats, sortides i tallers en concordança 
amb la seva manera de fer.

Als espais joves del municipi se’ls ofereix un lloc on tro-
bar-se amb els amics per compartir moments, jocs, ria-
lles, converses, consells,... durant una part del dia, sempre 
sota la supervisió de la dinamitzadora.

S’intenta que siguin els mateixos joves els que s’impliquin 
en el seu temps lliure; proposant activitats diverses com: 
tallers de cuina (creps, brotxetes de fruita amb xocolata 
calenta, ...), caminades al Pou del Glaç de Canyamars, 
partidets de futbol a la pista de Can Massuet,...

Felicitat. Qui no vol ser feliç encara que 
sigui durant un període de la vida?

Taller de creps a Dosrius.

Taller de brotxetes a Canyamars.

Partidet de futbol a Can Massuet.
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A més, durant el mes de juliol  es van organitzar activitats 
adreçades als més joves on es va potenciar valors com la 
creativitat, la diversió, el companyerisme,..  sempre des 
d’una vessant lúdica. 

Es van realitzar tallers de tot tipus i així abastar diferents 
interessos dels joves, aquests van anar des de tallers de 

manualitats ( taller de polseres de cuir i taller de quadres 
d’esprais), tallers de cuina ( sempre tan ben acceptats pel 
jovent), taller de grafi t, campionats (de futbolí, de WII i ping 
pong), però el més destacable va ser la bona acollida de 
les sortides que es van organitzar durant aquest mes. 

Volem agrair als talleristes que han participat d’aquest es-
tiu jove i que han aportat la seva experiència i unes hores 
de la seva feina als joves de Dosrius. Gràcies a la Maite 
pels seus tallers de manualitats, tan creatius i macos, a en 
Jordi  per la seva paciència i bon fer.

Aquest any, també es va organitzar la sortida al parc aquà-
tic Water World de Lloret de Mar, on l’assistència va ser 
important i on el grau de satisfacció i diversió va està asse-
gurat. Aquesta , degut al seu èxit, es convertirà en sortida 
fi xa per a posteriors anys.

Partidet de futbol a Can Massuet.

Taller de grafi t.

Campionat de futbolí.

Taller de quadres d’esprai.

Taller de pulseres de cuir.
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Una altra sortida amb moltíssim èxit, any rere any, és Port 
Aventura. Moment que els joves esperen durant tot l’any.
Malgrat la quantitat de participants que han assistit aquest 
any (58 joves) volem destacar el bon comportament de 
tots i la puntualitat en cada una de les trobades; fet que 
ens anima a repetir en anys posteriors perquè sabem que 
el jovent de Dosrius respon.

A banda de la part  més lúdica de la regidoria, volem des-
tacar l’organització del 6è curs de Monitors del lleure, que 
a diferència d’altres anys, es realitzarà el mes de desem-
bre, aprofi tant les vacances de Nadal i així donar la possi-
bilitat de participar a més gent. 

Aquest curs dóna als assistents la possibilitat de posseir el 
títol ofi cial de Monitor del lleure de la Generalitat expedit per la 
Fundació Pere Tarrés. Amb aquest títol s’obren camins per a 
la inserció laboral dels participants, aspecte tan valorat en els 
moments que corren en l’actualitat.

També volem destacar, la creació del Carnet “Espais Joves 
de Dosrius”. Aquest carnet està adreçat a tots els joves en-
tre 12 i 25 anys (ambdós inclosos) i que siguin usuaris dels 
espais joves del municipi. Els dóna dret a:

- fer ús del material dels Espais Joves de Dosrius.
- gaudir de tot un seguit de descomptes en activitats pro-
mogudes per la Regidoria de Joventut i més endavant 
gaudir de descomptes i avantatges en els diferents co-
merços del municipi de Dosrius que siguin col·laboradors.

Fer-se el carnet és totalment gratuït, cal omplir un full 

d’inscripció a qualsevol espai jove i enviar per mail una 
foto de carnet a jovesdosrius@hotmail.com.

Aquest carnet pretén fi delitzar els joves als espais joves 
del municipi i proporcionar-los avantatges econòmics per 
tal que puguin gaudir més fàcilment de l’oferta cultural i 
lúdica del seu municipi.

Faci fred o calor, les activitats per al jovent no paren, així 
el mes d’octubre es van fer els tallers de la castanyada: 
l’activitat de buidar carbasses ( Dosrius) i el taller de cuina:  
Fem panellets ( Canyamars). 

Durant el mes de desembre ja s’està començant a progra-
mar el Nadal Jove, amb tota una sèrie d’activitats per en-
grescar el jovent a participar i divertir-se durant els mesos 
més freds de l’any. 

Però, potser l’activitat estrella de l’ hivern serà l’ Esquiada, 
que ja arriba a la seva desena edició. Aquesta sortida s’or-
ganitza amb molta il·lusió i ganes per part de la regidoria 
perquè sabem que és esperada i desitjada any rere any per 
tots els assistents.

No volem acabar sense donar les gràcies a tots els joves 
que, dia a dia, s’acosten a qualsevol Espai Jove del muni-
cipi i que participen de les activitats, tallers i sortides que 
s’hi organitzen, o simplement hi van a passar una bona es-
tona amb els amics i ens fan partícips de les seves vivèn-
cies, experiències, ... de la quotidianitat de les seves vides.

Moltíssimes gràcies joves!!!

Joventut

Port Aventura 2013.
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Quan llegeixis aquestes ratlles ja haurem celebrat algunes 
reunions per acabar de lligar la fusió de les escoles de Pri-
mària del municipi. Les activitats lectives es mantindran 
als edifi cis dels dos centres amb la intenció de disposar i 
no perdre cap dels espais dels que gaudeixen actualment 
els nostres escolars. És important que l’escola continuï 
“tenint una educació de qualitat amb tots els recursos 
necessaris per a què els nens i les nenes del municipi 
puguin gaudir d’un ensenyament” com la PAC escrivia i 
que fa molts anys que sortosament tenen. Per això, són 
ja uns quants els mesos que portem, parlant, debatent, 
raonant, proposant, escrivint, analitzant, …amb la inten-
ció que la decisió presa pel Departament d’Ensenyament 
sigui el menys traumàtica possible i tot es desenvolupi 
amb els menys perjudicis possibles. Tasca difícil, és cert, 
però a la que ens devem. Cap dels estaments educatius, 
ni mestres, ni pares, ni alumnes s’han de sentir perjudi-
cats o han d’entendre la fusió com un greuge. Després 
del primer impacte i assumida la decisió per tota la co-
munitat, no ens queda més remei que treballar per llimar 
els possibles inconvenients que hagi pogut ocasionar. Sí, 
ens dol que tanquin una escola. I hem intentat fer tot allò 
que estava a les nostres mans, explicant la nostra postu-
ra i manifestant el nostre rebuig. I hem estat “en constant 
comunicació amb el departament, mantenint reunions pe-
riòdiques en un moment tan important” com la PAC diu 
que no hem fet. Però, la fredor dels números s’ha acabat 
imposant. El nombre d’escolars del nostre municipi no 
dóna per tenir nivells amb tres grups, sinó només en dos. 
A més les perspectives no són gaire falagueres i el nom-
bre d’empadronats sembla que d’un temps cap aquí va 
a la baixa i en el futur la cosa va a pitjor. De fet, aquestes 
no eren les previsions ni d’aquesta regidoria ni del mateix 
Departament que, en les seves,marcava el curs 2016-2017 
com el primer en el que es preveia la davallada de natalitat. 
L’actualitat, però, ha accelerat el procés i, segurament, la 
crisi que estem patint n’ha estat la responsable. L’intent 

per reeixir l’escola pública i que la majoria de famílies op-
tessin per inscriure els seus fi lls a les escoles del poble 
no ha tingut el resultat esperat. Una campanya que durant 
uns 15 anys, no calia fer-la perquè el 90 per cent de les 
famílies hi optaven. L’estupidesa i la ignorància es demos-
tren de moltes maneres. I continuem dient que no volem 
la pèrdua d’una escola i que si això succeeix, com sembla 
que, inevitablement, succeirà, serà sense el nostre visti-
plau. Sabem, perquè fa anys que hi treballem, que tancar 
no costa gaire, el més difícil és obrir. Perquè dol perdre allò 
que t’han concedit. I recuperar-ho té un cost notori. I po-
sats en aquesta tessitura,sortosament l’escola, a Dosrius, 
ha viscut i viu moments de plenitud.És per sentir-se orgu-
llós, cofoi, malgrat que alguna ho pugui confondre amb 
un excés d’autobombo i de “posar-se medalles”. Perquè 
funciona, perquè els professionals que hi treballen demos-
tren la seva vàlua, perquè les Ampes recolzen i ajuden en 
tot el que poden. Aquests són els dos pals de paller, sense 
ells, mestres/educadors-pares/mares, la cosa trontollaria. 
No és la política la que ha d’entrar als centres. La política, 
l’ajuntament, ha de vetllar, fent tots els passos possibles, 
perquè les escoles, l’ensenyament, funcionin. No decidint 
com, alguna de la PAC pretén fer-ho, sinó acompanyant i 
ajudant a què allò que els professionals decideixin es pu-
gui fer. L’ajuntament no marca cap política educativa, no 
és contra qui s’ha de lluitar, com diu alguna de la PAC, sinó 
que és senzillament una crossa, un suport. Malaurat/da 
aquell/a regidor/a que es pensi que pot intervenir a les es-
coles, això sí que és realment una estupiesa. Es pot parlar 
i discutir sobre els lavabos o sobre els ordinadors, sobre 
l’aula que no està en condicions o sobre aquella instal-
lació, però no sobre la metodologia ni el temari, o sobre 
els nivells o les actuacions per a què es millori. Podem fer 
un pla de millora i demanar suport per a l’acompanyament 
a l’èxit escolar. Però qui, en defi nitiva, ha de dir com i cap 
a on són els docents. A ells els correspon, exclusivament, 
perquè realment són els que en saben.

L’ensenyament al municipi: la fusió

Vista del CEIP del Pi, amb l’església al fons.

Ensenyament
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Un any més, tots els agents actius implicats en el tema d’Ensenyament van posar a punt la feina i la coordinació per 
començar el curs escolar 2013-2014. 

<...ganes de fer la feina, de treballar amb valors...>

Per aquest motiu, va haver-hi una recepció a l’Ajuntament, emmarcada dins del Pla d’Acompanyament a l’èxit escolar, 
amb els responsables polítics de l’equip del govern, encapçalats per l’alcalde, el regidor d’Ensenyament i els tinents 
d’alcalde, amb les quatre direccions dels centres escolars que hi ha al municipi: Escola bressol, Escola del Pi, Escola 
Encarnació Fonoll i la Secció d’Institut de Dosrius, conjuntament amb tots els professors i professores que durant aquest 
curs desenvoluparan la seva professió al nostre municipi, ensenyant i educant els nostres infants i joves en edat escolar.

A la trobada, a banda de les salutacions i refl exions fetes amb la voluntat de treballar en equip, enguany es va fer una 
explicació, per part de l’Arxiu Municipal de Dosrius (AMD), amb visita als elements arquitectònics més emblemàtics del 
nucli de Dosrius i amb un comentari general de tot el municipi.

Es van captar bones vibracions, ganes de fer la feina, de treballar amb valors i també amb la diversitat que ens presenta 
aquest municipi.
 
Els equips directius varen traslladar un gran coneixement de la realitat del municipi de Dosrius i estem convençuts que 
tots i totes, començant per l’Ajuntament i acabant per l’últim professor/a, treballarem colze a colze per treure el màxim 
profi t de totes les nostres possibilitats.

Unint esforços per a un curs escolar profi tós

Dos moments de l’acte, amb tot el professorat dels Centres Educatius del municipi de Dosrius i membres de l’equip de govern de l’Ajuntament de Dosrius.
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Un any que no recordarem per gaires coses espectacu-
lars, un any que ja s’està acabant i que no ens ha pro-
porcionat moltes alegries però sí un brot d’esperança per 
pensar que els anys que vindran seran millors.

Aquí, a la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Dos-
rius estem convençuts que cada cop estem millor, que 
cada cop estem deixant més enrere els problemes i els 
mals “rotllos” i que, mica a mica, anem superant totes i 
cada una de les difi cultats que estem vivint actualment. 
En defi nitiva, estem convençuts que avui és millor que 
ahir però que serà pitjor que demà.

Aquest darrer semestre hem aconseguit mantenir (i fi ns 

i tot millorar) el nivell cultural del municipi. Sens dubte, 
els actes estrelles d’aquest darrers mesos han estat les 
Festes Majors de l’estiu.

Enguany, han estat molt variades i de molta qualitat. 
Sense voler desmerèixer la resta d’actes, voldríem des-
tacar-ne un de cada una de les tres Festes Majors. A 
Canyamars, per exemple, vàrem poder gaudir del con-
cert i del ball de l’espectacular Orquestra Selvatana. En 
acabar l’actuació, tothom va coincidir en opinar que feia 
molts anys que no es gaudia d’un concert de tanta qua-
litat a Canyamars. Va ser tot un espectacle de llums i de 
colors però sobretot, sobretot va ser un gran espectacle 
musical.

Ja s’acaba aquest 2013!!!

Actes de Festa Major de Canyamars.
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A Can Massuet, un any més vàrem poder comptar amb el 
grup que trenca tots els esquemes: Hotel Cochambre. No 
sabríem molt bé com defi nir-los: innovadors, trencadors, 
diferents, espectaculars,... en defi nitiva: un grup total-
ment diferent a tota la resta!!!! Ja fa tres anys que vénen a 
Can Massuet, i enguany la comissió s’havia plantejat que 
fos la darrera. Però després de l’èxit obtingut durant la 

seva actuació, tothom coincideix que han de tornar l’any 
vinent. Segons tots els càlculs que es van fer del nom-
bre d’assistents, es calcula que a la pista poliesportiva 
de Can Massuet hi havia entre 700 i 800 persones, totes 
entregades a la genialitat d’aquest grup musical. Tot un 
rècord d’assistència!!! 

Finalment, a Dosrius també ens agradaria destacar una 
actuació per sobre de les altres: aquest any també va 
repetir l’Orquestra Metropol. A la tarda-nit ens van oferir 
un concert que va estar molt bé, però on realment van 
despuntar (com ens tenen normalment acostumats) va ser 
en el ball de gala de la nit. Aquesta orquestra té la gran 
virtut de saber connectar amb gent de totes les edats: 

amb el seu espectacle “enganxa” des dels nens fi ns als 
adults, però sap arribar d’una manera molt especial a la 
gent jove. A mesura que avança la seva actuació, van fent 
un canvi d’estil per poder acabar amb un espectacle que 
agrada d’allò més al jovent. És una orquestra molt cama-
leònica: “es transforma” durant la nit per poder arribar a 
tots els públics.

Aquest any, les tres Festes Majors del municipi van estar d’allò més bé, però de cara a l’any vinent estigueu ben atents perquè 
hi haurà moltes sorpreses i novetats importants!!! 

Actes de Festa Major de Can Massuet.

Actes de Festa Major de Dosrius.
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La setmana següent vàrem fer la 21a Sortida al teatre. Més de 50 perso-
nes ens vam desplaçar a la sala Villarroel de Barcelona per poder gaudir 
de la fantàstica obra de teatre “El Crèdit”. En aquests temps que corren i 
amb la difi cultat que hi ha per obtenir un préstec per part de les entitats 
fi nanceres, a més d’un li hagués agradat posar-se a la pell d’un client tan 
especial com és en Jordi Boixaderes (tot un actoràs). En canvi, segur que 
molt pocs haguessin volgut trobar-se a la pell del director del banc, en 
Jordi Bosch (un altre actoràs de primera línia). En principi, semblava que el 
banquer tenia la paella pel mànec, però mica a mica es va anar tombant la 
truita... Bé, no explicarem res més perquè és un obra que val la pena veure 
i que recomanem des de la regidoria de cultura... no ens agradaria aixafar-
vos el fi nal!!!

Actualment, ja estem preparant els darrers actes d’aquest any. Ens trobem 
en plena precampanya nadalenca. Ja estem organitzant, conjuntament 
amb les entitats, totes i cada una de les actuacions tan esperades, sobre-
tot pels més petits. Serà un Nadal ple d’actes, celebracions i actuacions, 
però sobretot hi haurà moltes sorpreses. Tot acabarà, com cada any, amb 
l’espectacular Cavalcada de Reis per als tres nuclis urbans del nostre municipi. Enguany hi haurà una novetat molt im-
portant: celebrarem “El Primer Concurs de Carrosses”. Ben segur que tindrà un gran èxit de participació. Hi haurà premis 
prou importants perquè tothom que vulgui, no ho dubti i s’apunti a aquest concurs tan i tan especial i dedicat sobretot 
als nens i nenes.

En defi nitiva, han estat molts els actes realitzats durant aquest darrer semestre i, un cop més, volem agrair a tothom la 
feina feta, especialment a les comissions de festes dels tres nuclis urbans de municipi. Sense ells, les Festes Majors i la 
cultura en general no seria el mateix. De la mateixa manera, volem felicitar a totes les entitats municipals, elles ens ajuden 
a tirar endavant i a continuar lluitant per la cultura, aquell aspecte tan important de la nostra societat i que, a vegades, 
sembla que la gent no la tingui en prou consideració.

Un cop fi nalitzades les Festes Majors i ja a mitjan de setem-
bre, vam celebrar la diada Nacional de Catalunya. Com 
cada any, es va fer l’ofrena fl oral i la lectura del manifest 
per part dels politics municipals. Si és veritat que, enguany, 
l’acte no va tenir una assistència molt nombrosa, però cal 
destacar que va coincidir amb el dia que a Catalunya es va 
fer la Cadena Humana per a la Independència. Estem con-
vençuts que molta gent va haver de desplaçar-se des de 
molt aviat per no trobar-se amb els embussos de circulació 
que estaven previstos. Esperem que l’any vinent, l’afl uència 
a aquest acte de Dosrius sigui molt més nombrosa.

En ple novembre vàrem celebrar la Festa Major d’Hivern. Ens agradaria destacar un acte per sobre de la resta: “La Fira 
d’Entitats”. Un cop més, la majoria d’associacions i entitats del municipi, van participar i col·laborar en aquesta trobada 
tan especial. Totes elles van poder donar a conèixer a la gent del poble la feina que duen a terme dia a dia. Una feina molt 
important i que fan dins i fora del nostre municipi. Durant tot el matí hi va haver actuacions molt diverses. Va ser tot un 
dia dedicat a les nostres entitats, que en el nostre municipi són moltes i de molta qualitat!!!
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L’any 2014 es commemoraran tres fets molt importants, 
que estan directament vinculats amb el nostre municipi.

D’una banda, el centenari del naixement de l’Esteve Al-
bert i Corp, poeta, activista cultural, escriptor, historiador, 
director de teatre, ..., que va néixer a Dosrius, el dia 4 de 
febrer de 1914.

Per a la commemoració d’aquest centenari, que abastarà 
les comarques del Maresme, l’Empordà, el Rosselló, l’Alt 
Urgell i el Principat d’Andorra, llocs amb els quals l’Este-
ve Albert havia estat estretament vinculat,  s’ha creat una 
comissió, de la qual l’Ajuntament de Dosrius també en 
forma part, encarregada de coordinar i tirar endavant tots 
els actes del centenari, amb el suport del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Per altra banda, es compliran els 900 anys del primer 
document on surt esmentat el Castell de Dosrius (any 
1114 com a castell de Duos Rivos)

Cal tenir en compte que les ruïnes del castell de Dosrius són 
un dels vestigis importants del municipi, un dels seus signes 
d’identitat, un dels elements patrimonials més emblemàtics 
i un dels testimonis de l’Edat Mitjana a la comarca del Ma-
resme, cosa que fa que tinguin un gran valor històric.

El  seu emplaçament és estratègic, ja que ofereix unes vis-
tes privilegiades de la vall de Dosrius, del mateix poble, de 
la riera d’Argentona i, fi ns i tot, comunica visualment amb 
el castell de Burriac.

Actualment, l’ajuntament està negociant amb la propietat, 
amb la fi nalitat que es pugui signar un conveni de cessió 
d’ús de l’espai on hi ha els vestigis del castell, per tal de 
poder-lo netejar, documentar i que pugui ser visitat per a 
totes aquelles persones que tinguin interès en aquest ele-
ment històric tan important.

Finalment, l’11 de setembre de 2014, Diada Nacional de 
Catalunya, es commemoraran els 300 anys de la caiguda 
de Barcelona, en mans de les tropes de Felip V, cosa que 
representà l’abolició de les constitucions catalanes, les 
institucions pròpies i la pèrdua de drets seculars. 

Amb els Decrets de Nova Planta (conjunt de regles promul-
gades per Felip V, després de la Guerra de Successió, per 
implantar l’absolutisme en els seus dominis) Catalunya va 
perdre el control legislatiu, econòmic, fi scal, judicial, duaner i 
monetari propi, així com una capacitat legislativa tradicional-
ment avançada per l’època. La llengua castellana va passar 
a ser l’ofi cial i obligatòria a l’administració i a la judicatura.

L’Ajuntament de Dosrius forma part d’una comissió que 

s’ha constituït “Comissió Maresme Commemoració 
1713-1714”, creada a nivell de tot el Maresme, de la qual, 
actualment, en formen part vint ajuntaments, amb la fi nali-
tat de coordinar totes aquelles activitats que s’impulsaran 
des de cada municipi, amb motiu del “Tricentenari de la 
Guerra de Successió”, ja que la nostra comarca hi va tenir 
un paper fonamental.

El municipi de Dosrius no pot restar aliè a aquests tres es-
deveniments tan importants. Per aquest motiu, la regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament de Dosrius, conjuntament amb 
l’Arxiu Municipal de Dosrius (AMD), han previst organitzar 
una sèrie d’actes commemorant aquests tres fets:
 
Aquests actes consistiran en:

Centenari del naixement d’Esteve Albert i Corp
• Acte d’inauguració del Centenari Esteve Albert i Corp 

(1914-2014). Dissabte 08.02.2014 a les 6 de la tarda a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament de Dosrius, taula rodona 
sobre la seva fi gura i la seva obra.

• Acte d’homenatge amb lectura de textos, poemes, can-
çons, representació teatral, ... (A concretar data)

900 anys del primer document on s’esmenta el Castell 
de Dosrius
• Conferència sobre el castell de Dosrius.
• Visita guiada a les ruïnes del castell.
• Escenifi cació de les cerimònies de presa de possessió. 

(Ja es concretaran les dates).

300 anys de la Guerra de Successió
• Divendres 05.09.2014, a les 7 de la tarda, a la Sala de 

Plens de l’Ajuntament de Dosrius, conferència a càrrec 
de l’historiador mataroní Joan Giménez i Blasco, “1714 
una cruïlla en la història de Catalunya”.

• Dissabte 20.09.2014, a les 10 del matí, Visita al Born. 
Centre Cultural de Barcelona. Pendent de confi rmar la 
data exacta.

• Dissabte 04.10.2014, a les 10 del matí, “Passejada his-
tòrica pel Mataró de 1714”, guiada per l’historiador 
Joan Giménez i Blasco.

• Divendres 25.10.2014, a les 7 de la tarda, a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament de Dosrius, conferència a càrrec 
de les historiadores  dosriuenques M.`Àngels Jubany i 
Pinós i Neus Alsina i Boix i l’arqueòleg Marc Bosch i de 
Dòria, “El municipi de Dosrius al segle XVIII”.

• Del 15 al 21 de novembre de 2013, a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament de Dosrius. Exposició sobre la Guerra de 
Successió al Maresme.

Més endavant es repartiran els programes d’actes de ca-
dascuna de les commemoracions. 

Commemoracions 2014

Esteve Albert i Corp, al voltants de 1965. (Fotografi a: J. L. Pérez Reus) Castell de Dosrius.
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Serveis
socials

Descripció
Programa dirigit a treballar amb les famílies que presenten 
difi cultats en l’atenció dels seus fi lls; ja sigui pel que fa a 
pautes educatives, d’atenció bàsica o de confl ictes de re-
lació; així com informar i/o orientar sobre qualsevol qüestió 
educativa i/o social.

Objectius
• Conèixer la problemàtica real dels infants i adolescents 

del municipi.
• Prevenir situacions de risc en l’àmbit de la infància i 

l’adolescència.
• Detectar situacions de risc social en l’àmbit de la infància 

i l’adolescència. 
• Intervenir, mitjançant plans de treball integrats, en les si-

tuacions de risc social detectades.
• Derivar casos als serveis especialitzats.
• Planifi car, executar i avaluar plans d’actuació comunitaris.

Serveis i projectes
1. Atenció i tractament social
Seguiment i intervenció sòcioeducativa amb les famílies i 
menors, per tal de prevenir i tractar situacions de risc so-
cial i difi cultats d’adaptació social.

2. Suport econòmic a les famílies
Beques de menjador escolar 
Conjunt d’ajuts econòmics individualitzats mitjançant els 
quals es facilita el servei de menjador escolar a aquelles 
famílies amb difi cultats econòmiques i socials. 
Beques transport escolar 
Conjunt d’ajuts econòmics individualitzats mitjançant els 
quals es facilita l’accés al transport escolar a aquelles fa-
mílies amb difi cultats econòmiques i socials.
Ajuts econòmics reeducació
Conjunt d’ajuts econòmics individualitzats mitjançant els 
quals es facilita l’accés a serveis especialitzats com logo-
pèdia, psicologia, reforç educatiu  a aquelles famílies amb 
difi cultats econòmiques i socials.

Demanda d’ajuts i beques pel curs 2012-2013 fi ns al 
dia 4 d’octubre
Beques menjador escolar: 129 demandes 
Beques transport escolar: 73 demandes 
Ajut menjador escolar llar d’infants: 8 demandes 
Ajut reeducació: psicologia infantil: 11 demandes 
Ajut reeducació: logopèdia: 9 demandes 
Ajut reeducació: reforç escolar: 8 demandes 

3. Projecte d’absentisme
Pautes d’intervenció basades en la coordinació entre les 
escoles, l’institut i el Departament de Serveis Socials, amb 
l’objectiu de detectar i prevenir situacions d’absentisme, 
afavorir la integració a l’escola dels infants i adolescents 
en situació de risc social i garantir el dret de l’obligatorietat 
de l’ensenyament fi ns als 16 anys.

4. Protocol de coordinació i derivació de casos entre 
Serveis Socials i els centres educatius del municipi.
Aquest protocol vol incidir en les problemàtiques socials 
dels infants escolaritzats que es troben en situació de risc, 
o són susceptibles de trobar-s’hi.
Els objectius són: recollir informació sobre els casos de segui-
ment i sobre aquells detectats mitjançant l’acollida al Departa-
ment de Serveis Socials; recollir informació sobre nous casos, 
i rebre’n la derivació; elaborar i consensuar el pla de treball per 
a cada cas; i assessorar en aspectes socials al professorat.
Ajudar a les famílies que es troben en situació de difi cultat 
econòmica i/o social per tal que els seus fi lls puguin estar 
plenament integrats als centres escolars.

5. Atenció psicològica municipal.
Espai psicològic que s’ofereix des del departament de ser-
veis socials a les famílies amb menors en edat escolar i 
amb algun tipus de difi cultat en el seu procés educatiu.
Des de l’espai de psicologia municipal s’ofereix un estu-
di basat en l’orientació i el suport psicològic per millorar 
el seu benestar emocional i, alhora, afavorir i millorar els 
recursos personals que tenen per fomentar l’adquisició 
d’aprenentatges i habilitats que els aportin una major es-
tructuració personal, familiar i social.
El servei ofereix una atenció personalitzada i individualit-
zada, i realitza una intervenció que transcendeix l’àmbit 
individual i que treballa de forma coordinada amb serveis 
socials, escola i famílies.

6. Principals problemàtiques detectades
Les principals problemàtiques detectades i treballades se-
gons la seva importància des del departament de serveis 
socials han estat:
- Manca de recursos educatius per part de les famílies.
- Difi cultats en les relacions familiars.
- Difi cultats per cobrir les necessitats bàsiques del menor, 

tant material com afectives.
- Difi cultats econòmiques.
- Difi cultat d’adaptació escolar.
- Situació de negligència i/o maltractaments.
- Absentisme escolar.
- Necessitats d’orientació formativa i/o laboral.
- Vandalisme i/o predelinqüència.

Programa d’atenció integral per a infants i adolescents
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Com cada any, pels voltants de Nadal, recollim aliments 

bàsics per a les famílies més desafavorides del municipi. 

Un cop més, voldríem comptar amb la vostra col·laboració, 

i aprofi tem per agrair-vos tot el suport que ens heu estat 

donant durant aquest any.

Els aliments que recollim són:

Arròs, llegums, sucre, sal, oli, pasta, conserves (tonyina,...) 

etc i productes no frescos, no caducables, així com pro-

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

Dies de recollida 
d’aliments: 
Del 2 al 17 de desembre 

Establiments, serveis i entitats col·laboradores on us 

podeu adreçar són:

DOSRIUS:

- Supermercat Dosrius.

- Bon Àrea.

- Fruiteria Plaça Catalunya.

- Casal d’avis de Dosrius.

- Ajuntament de Dosrius.

- Escola del Pi, Escola Encarnació Fonoll i Llar d’infants municipal

- 13 Delícies.

CANYAMARS:

- Casal d’avis “les Cotxeres”

CAN MASSUET DEL FAR

- Casal d’avis de Can Massuet del far.

- La Botigueta de Can Massuet.

L’equip de govern ha cregut convenient, i ha pogut fer-

ho, incrementar de manera important la partida pres-

supostària destinada a beques municipals. 

<...s’ha considerat convenient afegir una 
partida important destinada a beques per 
a estudis superiors...>

Per aquest motiu, en el pressupost per al 2014 s’han 

multiplicat per cinc i mig aquests ajuts especials, que 

aniran destinats a les famílies que pateixin situacions 

econòmiques complicades a l’hora de superar obligacions, 

ajudant-les mitjançant beques per a transport, per a 

llibres, per a material escolar, per a menjador escolar, ...

<...es redactaran unes bases...>

Enguany s’ha considerat convenient afegir una partida 

important destinada a beques per a estudis superiors, 

ja que considerem de vital importància que un cop 

s’hagi acabat l’ensenyament obligatori es continuïn 

cursant els estudis superiors, ja siguin universitaris o 

els que es considerin convenients.

 

Evidentment, es redactaran unes bases i aquests ajuts 

es concediran per al curs 2014-2015.

Esperem que durant els primers mesos del 2014 tinguem 

aquestes noves bases enllestides, per poder concedir els 

ajuts corresponents, als joves entre 18 i 25 anys, amb la 

fi nalitat de poder-los ajudar en la seva formació.

Amb registres d’entrades núm. 2709 i 2710, l’Ajun-
tament de Dosrius va rebre dues notifi cacions del 
Consell Comarcal del Maresme, segons les quals se 
li concedeixen les subvencions que a continuació es 
detallen, que pugen un total de 54.049,45 euros.

* SAD Dependència, any 2011:  7.147,88 euros
* Equip Bàsic d’Atenció social primària, 2012: 
37.712,34 euros
* SAD Social, any 2012: 9.189,23 euros

Aquestes subvencions garanteixen no haver de sus-
pendre els serveis que està donant l’Ajuntament a la 
gent gran amb dependència, que com ja s’ha dit en 
altres ocasions, consisteixen en:
 

Ajudar les persones amb grau de dependència, ja que po-
den disposar durant unes hores a la setmana del servei 
d’una treballadora familiar, que les ajuda a banyar-se, ves-
tir-se, canviar-se pentinar-se, ... 

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

Així mateix, les persones amb un grau de dependència 
també poden disposar d’un auxiliar de la llar, que les ajuda 

a tirar endavant les feines domèstiques de la casa.

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

Campanya de recollida d’aliments

Beques per a estudis superiors Subvencions del Consell 
Comarcal, fi nançament 
serveis socials
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El passat dia 5 de juliol d’enguany, les entitats municipalis-

tes (FMC) i (ACM), els presidents de les quatre Diputacions 

de Catalunya, el Consell del Col·legi d’Advocats de Barce-

lona, el Consell del Col·legi de Procuradors de Barcelona, 

el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

i el conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya va-

ren signar un conveni de protocol, per tal que les persones 

que es trobin al tram fi nal d’un procés de desnonament i 

compleixin unes característiques especials puguin ser va-

lorades pels serveis socials dels ajuntaments i els informes 

que s’emetin siguin una prova més dins de l’expedient de 

desnonament a l’hora de decidir el seu llançament.

<Que les persones que es trobin al tram fi nal 
d’un procés de desnonament... puguin ser 
valorades pels serveis socials dels ajunta-
ments...>

Per tant, per tal que a un ajuntament li siguin contemplats 

els seus informes valorant la situació dels desnonats, cal 

que s’adhereix a aquest conveni signat i que lliuri la comu-

nicació d’adhesió al president del Tribunal Superior de Jus-

tícia de Catalunya, per poder entrar dins d’aquest protocol.

<...defensar totes les persones que es trobin 
en aquesta situació...>

L’Ajuntament de Dosrius, amb la voluntat de defensar to-

tes les persones que es trobin en aquesta situació, s’ha 

adherit a aquest conveni i farà tots els passos adminis-

tratius per posar a disposició de qui pertoqui formar els 

tècnics de Serveis Socials. Complint aquest requisit, els 

informes emesos pels tècnics del departament de Serveis 

Socials de l’ajuntament, seran valorats pel jutge que ins-

trueixi l’expedient, tenint en compte la situació econòmica 

i social de la família.

El passat 12 d’octubre es va celebrar l’acte d’homenatge 

a la Gent Gran, enguany va ser el 49è, ja que l’any 1965 

es va celebrar el primer homenatge a la Vellesa, amb un 

patronat que es va crear des de la parròquia municipal i 

del qual en formaven part el rector, l’alcalde, el jutge de 

pau, el metge, el mestre, el secretari i algunes persones 

escollides, tant de Dosrius com de Canyamars.

<...enguany va ser el 49è...>

Aquesta edició va modifi car una mica el format de les úl-

times i la veritat és que va agradar a la gran majoria. Sigui 

pel que sigui ha estat dels que ha assolit més assistència 

i participació,  si el comparem amb les edicions anteriors.

Va consistir amb la rebuda de totes les persones home-

natjades per part de les autoritats, acompanyades pels 

gegants.

En aquest acte d’homenatge vàrem tenir un fet molt re-

llevant, ja que és la segona ocasió que es fa un especial 

reconeixement a una persona que té més de cent anys. 

Concretament estem parlant del Sr. Joaquim Vives Llobet. 

Fins i tot, un representant de la Generalitat de Catalunya 

va assistir a aquesta celebració, per obsequiar el Sr. Vives 

amb una medalla.

<...especial reconeixement a una persona 
que té més de cent anys...> 

L’acte va consistir en un bon esmorzar, amenitzar amb mú-

sica d’havaneres, repartiment d’obsequis i al fi nal missa de 

campanya.

A continuació us oferim unes fotografi es d’aquesta cele-

bració.

Conveni per defensar les persones que 
estan pendents d’un desnonament

49è acte d’homenatge 
a la Gent Gran

Gent
gran
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Reportatge fotogràfi c 
49è acte d’homenatge a la Gent Gran
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Activitats per a la gent gran



pà
g.

 3
0

de
se

m
br

e 
de

 2
01

3 
  e

lfu
ll 

  n
úm

. 3
2

Aigua

1. El servei d’abastament d’aigua té uns costos anuals que 
han de ser coberts: el subministrament del servei ha de 
tenir un equilibri econòmic -fi nancer.

2. Al municipi de Dosrius no s’havia variat el preu de l’ai-
gua, des de l’any 2008. Des de llavors el cost del sub-
ministrament ha augmentat considerablement, per la qual 
cosa la proposta de tarifes de l’empresa que presta el ser-
vei al municipi (SOREA) tracta d’eixugar els costos de la 
gestió de l’aigua.

3. Per què ha augmentat el cost?

– Increment del cànon de l’aigua que cobra la 
Generalitat.

• Quota fi xa: ATLL ha incrementat un 328,07% 
la quota fi xa de connexió a la xarxa, que va 
passar de 52.283,52 € l’any 2011, a 223.808 
€ l’any 2013, import que s’aplica encara que 
no es consumeixi. 

Aquest increment tan important s’explica, 
per exemple i sobretot, per l’execució d’im-
portants infraestructures efectuades per ga-
rantir el subministrament d’aigua, durant tots 
els mesos de l’any i en èpoques de sequera.

– Desequilibri entre el preu que es recapta i el cost 
actual del servei. El preu que es cobrava va ser 
establert l’any 2008 i fi ns ara no s’ha modifi cat.

RECOMANACIONS I CONSELLS D’ESTALVI

Regular el consum
És molt important vetllar per no saltar d’un tram a l’altre, ja 
que d’acord amb els quadres que s’adjunten, es pot com-
provar que hi ha una diferència de preu, tant en la quota 
fi xa com en el preu de l’aigua. 

Es pretén fomentar l’ús efi cient de l’aigua i estimular la re-
ducció dels consums més elevats.

Atès que s’han detectat casos en què els usuaris desco-
neixen el consum d’aigua efectuat, es vol assenyalar que 
a on el rebut diu, per exemple, “Quantitat” s’està referint a 
metres cúbics. Per tant, per exemple si el consum efectuat 
és de 54, aquest s’està referint a 54 m3, que són 54.000 
litres d’aigua. 

Sol·licitud d’ampliació dels trams del cànon de l’aigua 
per a famílies de 4 membres o més
Entenent que aquelles famílies formades per 4 membres 
o més tenen unes necessitats més elevades de consum, 
es pot sol·licitar l’ampliació de trams del cànon de l’ai-
gua per famílies, depenent del nombre de persones de 
l’habitatge. Aquesta sol·licitud es pot efectuar al mateix 
Ajuntament o bé mitjançant la pàgina web de la Generali-
tat de Catalunya, dins l’apartat de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA), 

NOTA
L’Ajuntament ha detectat increments erronis en alguns re-
buts que s’han cobrat als usuaris. Per això ha demanat 
explicacions a l’empresa subministradora (SOREA) qui ha 
reconegut l’existència d’alguns errors, concretament en 
l’aplicació de la part fi xa de la quota, en aquells abonats 
que tenen concedida l’ampliació de trams per famílies de 
4 o més membres. 

En aquests casos s’haurà de fer una reclamació per es-
crit (a les ofi cines de l’Ajuntament o a les de Sorea), per 
tal que es pugui procedir a la devolució de l’import que 
correspongui. 

Demanem a tots els usuaris del servei que davant qualse-
vol dubte en el rebut o consulta relativa al consum d’aigua, 
es dirigeixin a l’Ajuntament, àrea de Serveis generals, a 
on se’ls oferirà assessorament per determinar que el rebut 
sigui correcte. 

Així mateix, poden efectuar les consultes per via telefòni-
ca: 937918014 o via correu electrònic: dosrius@diba.cat 
(facilitaria molt la gestió adjuntar còpia del rebut que ge-
nera dubtes).

A continuació es reprodueixen els quadres de preus de 
l’aigua que la Generalitat de Catalunya va aprovar, el dia 2 
de juliol de 2013, el cost de la compra d’aigua d’ATLL i una 
simulació dels blocs.

Situació del preu de l’aigua 
al municipi de Dosrius
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COMPRA AIGUA ATLL

Quota fi xa

cost compra aigua

TOTAL (Quota fi xa + cost aigua)

 

m3 comprats

preu m3

2011

52.283,52

103.048,81

155.332,33

 

563.857

0,182757

2013

223.808,00

70.253,00

294.061,00

 

560.074

0,125435

2011/2013

328,07%

-31,83%

296,24%

a) Tarifes de subministrament d’aigua

Quota fi xa

de 0 a 9 m3/mes

de 9 a 15 m3/mes

de 15 a 18 m3/mes

més de 18 m3/mes

Preu del subministrament

Fins 27 m3 (trimestre)

De 27  m3 a 45 m3 (trimestre)

de 45 a 54 m3 (trimestre)

per sobre 54 m3 (trimestre)

TARIFA APROVADA PER LA COMISSIÓ DE PREUS DE CATALUNYA EL 2-07-2013

 

MENSUAL

6,79

11,49

26,79

49,94

 

0,2191

0,4713

1,0188

2,3728

 

 

/mes

“

“

 

 

/m3

“

“

 

ABANS

4,63

 

 

 

 

 

0,2194

0,4719

1,4804

 

 

 

 

 

 

 

< 30 m3

<30 i 60m3

> 60 m3

 

Cànon ACA

0,4469

1,0294

2,5735

4,1176

Quota

Aigua

CÀNON ACA

IVA

TOTAL

SIMULACIÓ REBUT DOMÈSTICA 9 M3/MES (27 m3 trim)

Abans

13,89

5,92

12,07

3,19

35,07

Actual

20,37

5,92

12,07

3,84

42,19

Diferència

6,48

-0,01

0,00

0,65

7,12 trimestre

Quota

Aigua

CÀNON ACA

IVA

TOTAL

Quota

Aigua

CÀNON ACA

IVA

TOTAL

Quota

Aigua

CÀNON ACA

IVA

TOTAL

SIMULACIÓ REBUT DOMÈSTICA 15 M3 MES (45 m3 trim)

SIMULACIÓ REBUT DOMÈSTICA 18 M3 MES (54 m3 trim)

SIMULACIÓ REBUT DOMÈSTICA MÉS DE 18 M3 MES (54 m3 trim) (rebut calculat amb 61m3)

Abans

13,89

21,24

46,32

8,14

89,59

Abans

13,89

25,48

138,97

17,83

196,18

Abans

13,89

90,30

251,17

35,54

390,90

Actual

34,47

21,21

46,32

10,20

112,20

Actual

80,37

55,02

138,97

27,44

301,79

Actual

149,82

144,74

251,17

54,57

600,31

Diferència

20,58

-0,03

0,00

2,06

22,61

Diferència

66,48

29,53

0,00

9,60

105,61

Diferència

135,93

54,44

0,00

19,04

209,40

trimestre

trimestre

trimestre
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Bona part dels veïns i veïnes del municipi separen correc-
tament els residus, però encara hi ha un gruix important 
que no separa els residus reciclables. Com a conseqüència 
d’aquest fet, el municipi de Dosrius genera una gran quanti-
tat de brossa anomenada rebuig, la qual té per destí la plan-
ta de Mataró. El rebuig de Dosrius arriba a aquesta planta, 
la meitat dels residus serà triada per recuperar els materials 
reciclables, i l’altra meitat acabarà sent incinerada. 

El cost de portar els residus dipositats dins el contenidor 
de rebuig a la planta de Mataró és molt més car que tractar 
els residus que s’han dipositat dins els contenidors de se-
lectiva (els de paper, vidre i envasos) o dins els contenidors 
de poda. Per tant, el cost de recollir els residus i tractar-los 
s’encareix considerablement quant més residu es diposita 
dins els contenidors de rebuig. Recordem que la taxa de la 
brossa la paguem entre tots!

Quantifi car el cost ecològic és més complex, però només 
cal tenir present que els materials reciclables abocats dins 
els contenidors verds de rebuig tenen un 50 % de proba-
bilitat d’acabar sent incinerats i acabar convertits en fum, 
escòria i cendres que hauran de ser tractats. Per contra, 
si aquests materials haguessin estat dipositats dins els 
contenidors de selectiva, haurien estat reciclats, allargant 
la seva vida i evitant despeses innecessàries en tala d’ar-
bres, extracció de sorres i petroli.

EL COST ECONÒMIC D’ABOCAR ENVASOS, CAR-
TRONS, VIDRE  I PODA AL CONTENIDOR DE REBUIG:

     

En aquestes fotografi es s’observa clarament que en la part 
superfi cial dels dos contenidors de rebuig hi ha materials 
que haurien d’haver estat dipositats dins d’un contenidor 
d’envasos (4 ampolles d’aigua, dues ampolles de refresc, 
una ampolla de llet, una ampolla d’algun producte de ne-
teja...) i dins d’un contenidor de paper/cartró (com a mínim 
unes tres caixes de cartró i diversos paper de diari). 

Triar i incinerar el rebuig a la planta de Mataró és molt 
més car que no tractar els residus a les plantes reci-
cladores.

 

El dissabte el camió recull el rebuig, no la poda. Però 
aquell dissabte el camió va haver de carregar aquestes 
restes vegetals al camió de rebuig per tal que els quatre 
contenidors quedessin buits i disponibles per als veïns per 
abocar-hi el rebuig que generessin durant el cap de setma-
na. Aquestes restes vegetals van anar a parar a la planta 
de Mataró, on van ser incinerades. Si s’haguessin abocat 
als contenidors marrons de poda distribuïts per tot el mu-
nicipi, o bé s’haguessin transportat fi ns a la deixalleria, el 
seu destí hagués estat una planta de compostatge. 

Triar i incinerar a la planta de Mataró és molt més car 
que compostar.

RECICLAR ABARATEIX EL COST DE LA RECOLLIDA I DEL TRACTAMENT DE LA BROSSA.

RECICLAR ÉS UN FET OBLIGATORI QUE ESTÀ CONTEMPLAT EN L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL I NO FER-HO POT SER SANCIONAT AMB MULTES.

RECICLAR SUPOSA NO MALBARATAR ELS ESCASSOS RECURSOS DEL PLANETA.

RECICLAR NO COSTA GENS, TAN SOLS ÉS QÜESTIÓ D’UN MÍNIM D’ORGANITZA-
CIÓ A LA CUINA DE CASA.

EN CANVI, NO RECICLAR, O BÉ FER-HO INCORRECTAMENT, SUPOSA UN ALT 
COST ECONÒMIC PER AL MUNICIPI

Quina és la teva excusa per a no reciclar?

Interior d’un contenidor de rebuig del carrer Rials i d’un contenidor de 
l’aparcament que hi ha a l’entrada a Dosrius. Fotografi es fetes el dia 07 
d’octubre de 2013 a les 12:57 hores. 

Contenidors de rebuig de l’àrea del carrer Masnou omplerts de restes ve-
getals. Fotografi a realitzada el dissabte dia 21 de setembre de 2013. El 
contenidor de poda de color marró del costat estava buit. 

Medi
ambient
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EL COST ECONÒMIC DE LA MALA UTILITZACIÓ DELS 
CONTENIDORS DE PODA

    
En les fotografi es s’observa clarament que  a l’interior dels 
contenidors per a restes vegetals hi ha dipositats materials 
que no es van poder considerar com a tals. 

El contingut d’aquests dos contenidors no va poder ser 
transportat a la planta de compostatge de Cabrils. El con-
tingut d’aquests dos contenidors, conjuntament amb les 
restes verdes que els veïns no van tenir més remei que abo-
car als contenidors de rebuig perquè els de poda estaven 
plens d’altres materials, va acabar a la planta de Mataró.

Triar i incinerar a la planta de Mataró és molt més car 
que tractar a una planta de compostatge.

ELCOST ECONÒMIC DE BARREJAR MATERIALS NO 
ORGÀNICS DINS EL CONTENIDOR DE LA MATÈRIA 
ORGÀNICA.

     

Quan la matèria orgànica recollida als contenidors marró clar 
de Dosrius arriba a la planta de transvasament de Mataró, 
s’ajunta amb la matèria orgànica provinent d’altres munici-
pis del Maresme per acabar sent transportada a la planta de 
compostatge de Granollers. Però l’Agència de Residus de 
Catalunya sanciona amb multes (29,98 € per tona d’impro-
pis recollits) als municipis que aporten la matèria orgànica 
contaminada. Per saber quants impropis conté la matèria 
orgànica de cada municipi, un dia al trimestre l’Agencia de 
Residus realitza caracteritzacions, que consisteixen en anar 
separant manualment tots els materials i comptabilitzar el 
% de materials que no són orgànica.

Abocar residus no orgànics al contenidor de matèria 
orgànica és sancionat per l’Agència de residus de Ca-
talunya amb un alt cost econòmic.

EL COST DE DIPOSITAR VOLUMINOSOS AL CARRER 
SENSE HAVER AVISAT A L’EMPRESA QUE ELS RECULL

Àrea del carrer Mataró on s’observa dos aparells electrònics i diverses fus-

tes, envaint la vorera. Fotografi a realitzada el 25 de setembre de 2013.

Cada dilluns un camió amb caixa oberta passa pels ha-
bitatges que ho hagin sol·licitat, prèvia trucada telefònica, 
a recollir els aparells electrònics, fustes, voluminosos i en 
general trastos vells, sense cap cost afegit. Tot i aquest 
servei a domicili, encara hi ha veïns i veïnes que opten per 
carregar els trastos al cotxe i abandonar-los al costat dels 

Contenidor de poda de l’àrea del carrer de les Colònies forestals i conte-
nidor de l’àrea del carrer Can Domingo. Fotografi es realitzades el 26 de 
setembre de 2013.

Fotografi es realitzades a la planta de Mataró, on es realitzen caracteritza-
cions de la matèria orgànica recollida a Dosrius. Els dos cubells contenen 
materials que estaven barrejats amb la matèria orgànica. Fotografi a realit-
zada el dia 18 de setembre de 2012.
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contenidors envaint la vorera, amb la conseqüent molèstia 
que aquest fet ocasiona a la resta de persones que han 
d’utilitzar els contenidors i amb el també conseqüent retard 
que sofreix el servei de recollida de la brossa. El camió que 
buida els contenidors de la brossa és de caixa tancada, 
buida mecànicament els contenidors i compacta els seu 
contingut, per la qual cosa no està adaptat a recollir els vo-
luminosos del carrer. Aquests hauran d’esperar a ser reco-
llits el proper dilluns, quan passi el camió de caixa oberta.

POSEM NÚMEROS AL COST DE LA MALA SEPARACIÓ:

Recollida i tractament d’una tona de:         

Rebuig (és a dir, tot el que s’aboca dins els contenidors de 
color verd de 4 rodes). Cost econòmic: 0,022 €/habitant/any

Selectiva (és a dir, el que s’aboca bé dins els contenidors 
de color blau de paper, verd de vidre i groc d’envasos).
Cost econòmic: 0,004 €/habitant/any

Vegetal (és a dir, restes de la poda procedents de la neteja 
de jardins particulars i que s’aboca sense sacs dins els 
contenidors de color marró fosc de 4 rodes). Cost econò-
mic: 0,007 €/habitant/any

Costa poc entendre que, si tothom separés correctament 
els envasos, els cartrons, el vidre, les restes vegetals i la 
matèria orgànica, en comptes d’abocar-ho indiscriminada-
ment al contenidor de rebuig, el cost econòmic de la recolli-
da  i tractament de la brossa disminuiria considerablement, 
així com milloraria la qualitat ambiental del nostre entorn.

Però la realitat és ben diferent, ja que es continuen abocant 
molt més residus als contenidors de rebuig que no pas als 
de selectiva, als d’orgànica o als de restes vegetals.

Quantitats recollides de dins els contenidors 
durant el 2013
 
448 quilos/habitant/any 
Rebuig (és a dir, tot el que s’aboca dins els contenidors de 
color verd de 4 rodes).

50 quilos/habitant/any 
Selectiva (és a dir, tot el que s’aboca dins els contenidors 
de color blau de paper, de color verd de vidre i de color 
groc d’envasos).

27 quilos/habitant/any
Matèria orgànica (és a dir el que s’aboca dins els conteni-
dors de dues rodes de color marró clar).

70 quilos/habitant/any 
Restes vegetals (és a dir el que s’aboca dins els conteni-
dors de color marró fosc de quatre rodes.
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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 una estona.
A tots els animals que arriben a la gossera se’ls fa una revi-
sió veterinària, se’ls desparasita, vacuna, esterilitza i identi-
fi ca 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 desfi lades canines que organitza 

l’Associació d’Amics dels Animals de Dosrius.

Aquests són alguns dels animals que esperen tenir una llar ben aviat.
Nom: COCO
És un gos molt equilibrat i bo però ne-
cessita una adopció especial ja que 
ha de ser gos únic. El que li passa al 
Coco és que li agrada molt jugar amb 
joguines i no li agrada gens compartir-
les amb altres gossos. Va ser trobar al 
Santuari del Corredor.
Sexe: MASCLE
Edat: Uns set anys
Raça: Pitbull

Nom: NUA
És una cadell molt bona, divertida i entre-
maliada. Va arribar juntament amb la seva 
germana, però la Nana ha tingut més sort i 
ja és a una bona família.
Sexe: FEMELLA
Edat: Cinc mesos
Raça: Barreja

Nom: XOCO
És una gossa molt bona, de mida mit-
jana, amb el pèl de color marró i uns 
ulls increïbles. És molt trapella i no 
para de saltar per cridar l’atenció d’al-
guna persona  que li faci carantoines.
Sexe: FEMELLA
Edat: 2 anys
Raça: Barreja.

Gossos de la gossera municipal en adopció

Amb registre d’entrada núm. 3236, l’Ofi cina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals (Àrea de Territori 
i Sostenibilitat) de la Diputació de Barcelona va notifi car a 
l’ajuntament la concessió d’una subvenció, per import de 
17.489,34 euros, per a l’arranjament, repàs i manteniment 
de sis camins del terme municipal de Dosrius, inclosa dins 
la campanya de prevenció d’incendis forestals per al 2013.

<...repàs i manteniment de sis camins del 
terme municipal de Dosrius,...>

Els camins que es van  arranjar són els que a continuació 
es detallen: 
• Camí de can Gallifa (Pi d’en Gallifa)
• Repàs i secció de servei del camí de les Canals.
• Repàs i secció de servei del camí de can Benet.
• Repàs i secció de servei del camí de can Carreter.
• Repàs i secció de servei del camí de can Nogueres de 

Manyans des de l’entrada a can Borràs.
• Repàs i secció de servei del camí de can Noms.

Aquests camins s’han acondicionat mitjançant una pro-
posta de l’Agrupació de Defensa Forestal Serra de Marina.

Aquesta subvenció ha representat el 90% del cost to-
tal dels arranjaments de camins, així com una millor 
seguretat i tranquil·litat a l’hora d’afrontar la campanya 
d’estiu, davant del risc d’incendi que podien representar 
els camins forestals que no estaven en les condicions 
adequades. 

Arranjament de camins del terme municipal de Dosrius

El camí de can Nogueres de Manyans ja arranjat.
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Ja fa molts anys que al nostre municipi s’ofereix una acti-
vitat d’arts marcials. Fruit d’aquesta constància ha sorgit 
un campió de Catalunya i subcampió d’Espanya de “muay 
thai”, de la classe B, de menys de 63,5 Kgs, concretament 
estem parlant de l’Ismael Alcaide Pérez, que de molt petit, 
amb tres anys, va venir a viure al nostre municipi.

El “muay thai” és una disciplina d’arts marcials, que és 
símbol d’identitat de Thailàndia, que es desenvolupa mi-
tjançant tècniques combinades de les extremitats: peus, 
braços i mans. No és un esport violent, malgrat les aparen-
ces. Cal destacar el respecte i l’admiració que es tenen les 
persones que s’enfronten, malgrat siguin contraris. Aquí 
és on es veu l’esctructura de la persona ben equilibrada 
en tots els aspectes.

L’Ismael fa poc que ha complert 21 anys i ell va decidir 
competir de manera amateur, ja entrada la majoria d’edat.
Mantenir la forma requereix una preparació diària, tant fí-
sica com mental, per poder controlar les sensacions, les 
emocions i l’equilibri, no només el físic, sinó que també 

el mental. De fet, quan es parla amb l’Ismael, ja 
es capta que és una persona molt sencera i molt 
ben estructurada, amb un saber estar, fent que la 
relació o conversa sigui molt agradable i còmode.
Fa pocs anys que s’ha iniciat dins del món de la 
competició, però esperem que tingui un futur molt 
prometedor. Ja està pensant en el campionat 
d’Espanya, el campionat d’Europa i, fi ns i tot, hem 
parlat d’Olimpíades. Tot i que és una disciplina es-
portiva que no està inclosa com olímpica, sabem 
que s’estan fent gestions i que en propers esdeve-
niments, possiblement s’inclogui.

Si el nostre Ismael Alcaide competís en aquests 
nivells de campionats d’Europa i, potser, Olímpic 
( a nivell mundial), la gent del municipi de Dosrius 
vibraria amb ell i el seu reconeixement el tindria en 
cada moment que s’escaigui.

Com persona ben estructurada sap agrair els su-
ports que té i ho explica amb molta sinceritat, que 
la seva família ha estat un pilar, ja que en tot mo-
ment els ha tingut al costat: el seu pare, la seva 
mare, la seva noia, el seu tiet Rafael, en Raul, totes 
les persones del gimnàs i els amics i amigues que 
en tot moment li han donat suport.

Ismael Alcaide, Campió de Catalunya de Muay Thai

L’Ismael preparant-se per competir.

L’Ismael Alcaide en el moment de guanyar un campionat.
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El diumenge dia 30 de juny d’enguany es va organitzar, 

conjuntament amb la Penya Barcelonista del municipi, un 

homenatge a la jugadora de futbol femení, que fi ns alesho-

res jugava amb el primer equip femení del F.C. Barcelona, 

pels èxits esportius assolits.

<...havent aconseguit 1 lliga, 2 copes de la 
Reina i l’última temporada que vam tancar 
va aconseguir el doblet (Lliga i Copa de la 
Reina), així com també la Copa Catalunya...>

L’Olga García Pérez és fi lla del municipi, és allò que es diu 

una “pota negra” i va començar jugar a futbol sala als tres 

anys, als nostres pavellons esportius.

 

Tot seguit, es va apassionar per l’empait de la pilota, con-

cretament pel futbol gran. La tècnica que demostrava i, so-

bretot, la seva velocitat amb la pilota als peus ja provocava 

que alguns dels seus companys quedessin darrere d’ella. 

Equips de prestigi s’hi van anar fi xant, fi ns que el Barça la 

va fi txar. Fa tres anys que va arribar al primer equip, havent 

aconseguit 1 lliga, 2 copes de la Reina i l’última temporada 

que vam tancar va aconseguir el doblet (Lliga i Copa de la 

Reina), així com també la Copa Catalunya. 

Aquest és el relat d’una esportista de 21 anys, però darre-

re d’aquesta jugadora hi ha una persona amb uns valors, 

amb un saber estar, amb uns plantejaments molt ben es-

tructurats, amb una seguretat que sorprèn per l’edat que 

té i una gran clarividència en totes les seves decisions. 

Heus aquí el fruit del que aporta l’esport i tot el que com-

porta: disciplina, esforç, sacrifi ci, ... Tot plegat estructura la 

persona i la fa tocar de peus a terra.

Homenatge reconeixement a Olga García Pérez

La futbolista Olga Garcia, l’alcalde de Dosrius, Sr. Josep Jo, i el president de la Penya Barcelonista del municipi, Sr. Marc Juan, en un moment de l’homenatge.

Part del públic assistent a l’acte.
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Segur que la seva família, principalment els seus pares, en 

Luís Javier i la Montse,  tenen molt a veure en la formació 

d’aquesta esportista, ja que sense el seu esforç segur que 

li hagués estat molt més difícil assolir aquests objectius.

<...El Llevant l’ha fi txada per a dues tempo-
rades...>

Segons ens va comentar el dia de l’homenatge, L’Olga se 

n’ha anat a jugar al Llevant, l’han fi txada per a dues tem-

porades. Ella va explicar que ho feia per aprendre coses 

diferents, plantejaments que fugin de la seva monotonia 

d’estar durant tants anys al Barça, però estava convençu-

da que havia deixat les portes obertes per tornar al seu 

club de tota la vida.

Va ser un gran plaer estar al costat de l’Olga, no només 

per tot el que va dir i com ho va dir, sinó que també per les 

bones sensacions i bones vibracions que ens va transme-

tre. Vam captar que és una persona sencera, a qui no li fan 

por els reptes. 

Esperem que tingui molts d’èxits en aquesta nova etapa 

que ja ha començat i que assoleixi els seus objectius. 

L’Olga amb la Copa de la Reina 2012-2013.

L’Olga amb el Levante, U.D.

L’Olga jugant un partit contra l’Atlètic de Bilbao a l’antic camp de Sant Ma-
mès, just abans d’enderrocar-lo, i el dia que es van proclamar campiones de 
la lliga 2012-2013”

Amb l’autobús del Barça, durant la rua pels carrer de Barcelona, com a guan-
yadores de la lliga 2012-2013.
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Estar al capdavant d’un ajuntament representa moltes 
obligacions i una gran responsabilitat, cosa que cal re-
cordar per no perdre el referent a seguir.

A banda de gestionar-lo com una empresa,  amb uns 
controls estrictes que tenim de les administracions su-
periors, cal cercar inversions per millorar els espais pú-
blics compartits, cal donar més serveis i cal estar més a 
prop que mai de les persones, de les seves necessitats, 
del que els passa dia a dia. Aquest és un compromís 
que vàrem adquirir i que ara més que mai hem de portar 
a terme, ja que estem en  moments difícils.
 
Compromís que queda refermat estant al costat de les 
famílies que tenen una situació que no és la millor que 
han passat en el decurs de la seva vida, per poder-les 
ajudar en tot el que estigui al nostre abast, en les seves 
necessitats bàsiques, estant al seu costat en moments 
i situacions que necessiten ser escoltades i ajudades, 
perquè no se sentin soles davant del que els toca viure.
Altre cop aquest compromís queda palès i refermat, po-
sant-nos al costat i al servei de tothom que cregui que 
pot ser ajudat, dins de les nostres possibilitats. Sigui qui 
sigui, les persones tenen i tindran el nostre suport. Grup Municipal del PSC

Entenem que les eleccions municipals representen un 
moment àlgid per fer propostes, plantejaments i crear 
equips que han de treballar per al poble.

Un cop s’han acabat aquestes eleccions, que es fan 
cada quatre anys, per regla general el quart diumenge 
del mes de maig, surten uns càrrecs electes. Per la fran-
ja de població que Dosrius té ens corresponen tretze 
regidors/es, i aquestes persones són les responsables 
de marcar la política del poble.

Pensem que un cop s’ha defi nit qui són els que repre-
senten el poble s’han d’apartar candidatures, partits 
polítics i veure quines persones han escollit els votants 
del municipi, sense mirar colors, ni tendències, ja que 
entenem que el fonamental són les persones. Aquest és 
un tòpic que sempre es diu als pobles: “El més impor-
tant són les persones”.

És necessari crear un equip que pugui tirar endavant les 
decisions que es consensuïn i amb aquest principi vàrem 
actuar els membres del grup municipal del Partit Popular i 
la veritat és que el plantejament dóna el seu fruit. A banda 
de les tendències polítiques hi ha el treball del dia a dia. 
És una satisfacció trobar-te amb un grup de persones 
que van en aquesta línia, que el que volen és servir la po-

blació, per millorar serveis, infraestructures, equipaments 
i la qualitat de vida dels habitants del municipi.

Després de dos anys i mig de treball conjunt amb altres 
regidores i regidors, fem una valoració molt positiva de 
la feina realitzada pels càrrecs electes que varen sor-
tir escollits de la candidatura que va presentar el partit 
Popular (PP), ja que estem desenvolupant feines d’en-
vergadura, projectes de contingut i el més important és 
que hi ha un control de la despesa que fa que tinguem 
un dels ajuntaments més dinàmics en inversió, complint 
tots els paràmetres que ens marca la Generalitat de 
Catalunya, el Govern Central de Madrid i la Comunitat 
Econòmica Europea.

Grup Municipal del PP

En moments difícils major compromís

Cal fer balanç de principis i plantejaments
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En el passat ple municipal del 26 de setembre vàrem pre-
parar des del grup municipal de La PAC, com és habitual, 
una bateria de preguntes referides a l’actualitat municipal.

Dirigint-nos al regidor d’educació, Sr. Josep M. Sagristà, 
varem preguntar la situació en què es trobava en aquells 
moment la fusió dels centres educatius de primària del 
municipi, així com de la matriculació de l’escola bressol 
d’aquest curs.

El Sr. Regidor va precedir la seva resposta a un comen-
tari curiós. Ens va dir que no entenia com preguntà-
vem aquelles qüestions, ja que semblava que nosaltres 
sempre anàvem per davant a nivell d’informació. Ens va 
semblar que el Sr. regidor estava visiblement enfadat i 
que anhelava una resposta.

Bé doncs en aquell moment no li vàrem donar, ja que no 
creiem que haguéssim de polemitzar sobre com fèiem 
la nostra tasca. Ara bé, no volem deixar al Sr. regidor 
sense una explicació.

De fet, ens sorprèn la seva sorpresa ja que demostra 
que no ha entès quin és el nostre posicionament cap al 
municipi i cap als ciutadans. 

En primer lloc li volem comentar que la nostra tasca 
d’oposició porta implícita una responsabilitat per co-
nèixer al màxim quina és la tasca que desenvolupa el 
govern municipal, però també conèixer de primera mà 
quines necessitats, angoixes, problemàtiques, pregun-
tes, etc.. tenen els veïns.

Per tant, fem una tasca constant de parlar amb la gent. 
Sí, i ho fem de debò. Anem a parlar amb tothom (i tothom 
vol dir tant els que simpatitzen amb nosaltres com els 
que no), busquem informació per tots els canals ofi cials 
i altres que poden ser útils, revisem el registre municipal i 
demanem la màxima informació d’aquells temes que res-
salten. En defi nitiva ens preocupem pel què passa, com 
passa i per què passa i sempre que és possible busquem 
solucions, encara que ara com ara no les puguem portar 
a terme (ja que les propostes que hem fet fi ns ara, han 
estat rebutjades sistemàticament pel govern municipal).

L’ajuntament té la funció de gestionar els afers dels ciu-
tadans del municipi i el govern municipal és qui ha de 
tirar endavant aquesta gestió, però ha d’entendre que 
l’ajuntament i per extensió el municipi no és seu i els 
vots que els van portar al govern els donen la majoria 
(compartida), però no la veritat ni la raó i, per tant, cal 
estar constantment prenent el pols a la ciutadania per 
tal de gestionar el  municipi de la millor manera possible.

Nosaltres, des de l’oposició, no ens cansarem de recor-
dar al govern quina és la seva tasca i no ens cansarem 
de dir-li que el futur dels municipis passa per tenir go-
verns responsables i que basin la seva gestió en la parti-
cipació dels ciutadans en les decisions més importants.

Podeu veure la nostra tasca a la web www.lapac.cat.

Grup Municipal la PAC

La feina a l’oposició

Grups
municipals

Horaris del CAP
Cal demanar hora de visita dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 8.30 a 15 h 
i dijous de 14 a 21 h. Telèfon: 93 791 90 84

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

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

PEDIATRIA
Pediatra: Esther Ropero 
Infermera: Rocío Martín
Horari: Visites matí: dilluns i dimarts
 Visites tarda: dijous

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
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edieval 2013.


