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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
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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. Andreu Cuquet   666 60 89 16
          (24 hores, nits i festius concertat)
           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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Aquesta és la realitat que en 
aquests moments ens tro-
bem al municipi de Dosrius. 
Hem superat la crisi a dins 
de l’ajuntament, a base de 
ser molt curosos i, sobretot, 
de continuar sent-ho.

Aquesta tranquil·litat de te-
nir la situació ordenada ens 
porta a poder plantejar ne-
cessitats per millorar la qua-
litat de vida de les persones 
que viuen al nostre municipi.

<...Aquesta tranquil·litat 
de tenir la situació orde-
nada ens porta a poder 
plantejar necessitats per 
millorar la qualitat de vida 
de les persones...>

En els últims anys hem as-
solit grans objectius, que 
podríem acabar de tancar 
en els últims mesos: asfal-
tat de carrers a can Mas-
suet del Far; fer front a les 
obres d’emergència que van 
sorgint al nucli de can Mas-
suet del Far; asfaltar carrers 
a can Canyamars, que per 
primera vegada l’ajuntament 
podrà fer les gestions per 
tirar endavant el que és ne-
cessari per a les persones 
que viuen a la urbanització 
de can Canyamars; instal·lar 
gespa artifi cial al camp de 
futbol, amb tot el que això 
comporta en plena tempo-
rada; fer l’obra d’arranja-
ment de la Ronda de Dalt; 
asfaltar el camí de l’escola 

bressol; pacifi car el carrer 
Mossèn Jacint Verdaguer; 
transformar tots els carrers 
principals del nucli antic de 
Dosrius en zones preferents 
per a vianants, amb la fi -
nalitat que la persona que 
vagi a peu tingui prioritat, 
deixant que tot l’espai sigui 
molt més uniforme i segur,  i 
així podríem anar esmentant 
obres i obres.

<...la gran estabilitat que té 
l’ajuntament de Dosrius...>

Tot això és possible atesa la 
gran estabilitat que té l’ajun-
tament de Dosrius, l’eco-
nòmica ja l’hem explicada, 
però també tenim la política, 
que fa que tothom se cen-
tri en la seva feina i es miri 
endavant. A més a més, el 
nostre posicionament en al-
tres administracions també 
hi val, i molt, per tal d’acon-
seguir els recursos per as-
solir els plantejaments que 
ens anem marcant.

<...fa que tothom se cen-
tri en la seva feina i es 
miri endavant...>

A mi, personalment, els po-
lítics amb més experiència 
em diuen que és un mal mo-
ment per fer obres, perquè 
poca gent ho veu com una 
cosa positiva, sinó que no-
més veuen els inconvenients 
que generen, però sempre 
he pensat que s’està al cap-

davant d’un ajuntament per 
millorar els espais públics, 
els equipaments, els serveis, 
i encara que tingui un cost 
polític es té l’obligació  de 
fer-ho, ja que a mitjà i llarg 
termini representa una gran 
millora per a tothom.

Sempre poso l’exemple de 
la famosa carretera, tants 
problemes que va haver-hi 
durant l’any que va durar la 
seva construcció, fi ns i tot 
amb manifestacions multi-
tudinàries, sobretot quan va 
estar totalment  tallada du-
rant el mes d’agost de 2006 
i tothom havia de fer una vol-
ta d’uns quants quilòmetres: 
Però, ara, qui es queixa?

Penso que hem de tenir com 
a referent les millores que 
s’han fet i valorar l’esforç 
que ha signifi cat en tots els 
aspectes: econòmic, molès-
ties als veïns/es, als usuaris 
dels equipaments, ... però 
sempre, sempre, sempre, 
val la pena. 

<...a mitjà i llarg termini 
representa una gran mi-
llora per a tothom...>

Moment de moltes obres, època de molèsties



pà
g.

 4
ju

lio
l d

e 
20

14
   

el
fu

ll 
  n

úm
. 3

3

general
Visites

institucionals

El passat 24 de febrer de 2014, el Sr. Joan Cañada, Secre-
tari de Cooperació i Coordinació de les Administracions 
Locals de la Generalitat de Catalunya, va visitar l’Ajunta-
ment de Dosrius, amb la fi nalitat de conèixer la situació en 
què es troba la nostra administració local.

<...va quedar sorprès de la gran quantitat 
d’obres que es porten a terme...>

Ell ja sabia que gràcies a l’ordre amb què s’ha gestionat l’Ajun-
tament de Dosrius en els últims anys, la seva situació econò-
mica i de gestió era d’admirar, però també va quedar sorprès 
de la gran quantitat d’obres que es porten a terme, millorant 
serveis, infraestructures i equipaments del nostre municipi.

És de vital importància aquesta col·laboració estreta amb 
les persones que coordinen les necessitats dels ajunta-
ments, sobretot de cara als expedients que es tramiten en 
diversos departament de la Generalitat de Catalunya, per 
tal que “caminin” amb l’objectiu d’anar resolent les qües-
tions plantejades.

El Sr. Joan Cañada va ser convidat a visitar l’obra de la 
Travessera Urbana de Dosrius, que encara està en procés 
de construcció, però va visualitzar com es transformarien 
aquests carrers i va poder veure que hi haurà una gran 
diferència entre l’ abans i el després.

El Sr. Joaquim Ferrer, vicepresident 
tercer de la Diputació de Barcelona, 
va visitar l’Ajuntament de Dosrius, el 
dia 11 de març de 2014.

La visita va servir per repassar tots els 
temes que l’Ajuntament de Dosrius té 
amb la Diputació de Barcelona, entre 
ells les obres de la Travessera Urbana.

La Diputació de Barcelona paga ínte-
grament els 421.000 euros que costa 

aquesta transformació dels carrers 
de Dosrius, gràcies a la signatura 
d’un conveni, en el qual es contem-
pla que aquest tram que havia estat 
carretera passa a ser competència 
municipal i com a contrapartida ens 
paguen la transformació i la millora 
d’aquest espai.

Al mateix temps, a la reunió de treball 
que es va fer amb l’equip de govern, 
es va parlar de totes les línies d’ajuts 

a les quals l’Ajuntament de Dosrius 
s’ha acollit, així com també de pos-
sibles subvencions que en el futur la 
Diputació de Barcelona pot obrir, amb 
la fi nalitat que el municipi de Dosrius 
se’n pugui benefi ciar.

Un cop acabada la reunió de treball, 
es va fer una visita a les obres de la 
Travessera Urbana de Dosrius.

Visita del Sr. Joan Cañada, Secretari de Coo-
peració i Coordinació de les Administracions 
Locals de la Generalitat de Catalunya

El vicepresident tercer de la Diputació de Barcelona, 
Sr. Joaquim Ferrer, va visitar l’Ajuntament de Dosrius

El Sr. Joan Cañada amb l’alcalde i els quatre tinents d’ alcalde de l’Ajuntament 
de Dosrius.

El Sr. Josep Jo amb el Sr. Joaquim Ferrer, tècnics de la seva àrea i membres de l’equip de Govern de Dosrius visitant les obres de la Travessera.
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La transformació dels carrers Marquès Castell Dosrius, 
Plaça d’Espanya i Lluís Moret forma part d’una voluntat de 
l’Ajuntament de Dosrius, des de fa tretze o catorze anys, 
quan es va demanar a la Diputació de Barcelona que re-
dactés un projecte per adequar aquests carrers i conver-
tir-los en un indret molt més pacifi cat, per als vianants, per 
a les persones que passegen, amb els vehicles justos i 
necessaris, per tal que no fossin uns carrers amb circula-
ció de trànsit, i que sí que fossin uns carrers per als veïns, 
serveis i comerços.

<...Per fi  vàrem veure la possibilitat que la Di-
putació de Barcelona ens pagués la totalitat 
de l’obra...>

El projecte inicial que va fer la Diputació de Barcelo-
na s’ha anat transformant gràcies a ajuts per poder-lo 
finançar i hem participat a moltes convocatòries, prin-
cipalment europees, però malgrat que la transformació 
del projecte entrava dins dels objectius de la subven-
ció, sempre quedàvem en una posició en què la man-
cança de la partida pressupostària habilitada no arriba-
va a l’ajut necessari.

<...El projecte només contemplava la part 
superfi cial...>

El fet que fi ns ara no haguéssim trobat el fi nançament 
necessari no ha minvat les ganes de transformar aquests 

carrers, ja que sempre s’ha tingut a la ment fer la petició 
als llocs on es considerava que es podien aconseguir re-
cursos. Cal pensar que amb l’aportació només de l’ajunta-
ment era molt difícil tirar endavant l’obra. 

Per fi  vàrem veure la possibilitat que la Diputació de Barce-
lona ens pagués la totalitat de l’obra, mitjançant un canvi 
de competències dels mateixos carrers o carretera que 
connecta Dosrius amb Canyamars, mitjançant la signatu-
ra d’un conveni vàrem trobar la solució, l’ajuntament es 
quedava la competència d’aquests carrers i la Diputació 
de Barcelona pagava el cent per cent del preu del projecte 
que teníem a sobre la taula.

No ha estat fàcil lligar-ho, però un cop vam tenir el camí 
marcat i després de moltes reunions i molts papers amunt 
i avall, ho vàrem assolir.

La Diputació de Barcelona ens pagava 421.000 euros, IVA 
inclòs, que era el que pujava el projecte redactat, que con-
templava el carrer Marquès Castell Dosrius, la Plaça d’Es-
panya i el carrer Lluís Moret. 

Per regla general, la Diputació és qui fa tots els tràmits 
administratius de licitació, per adjudicar l’obra a l’em-
presa que reuneix les millors condicions per fer-la. Ate-
nent el moment que ens toca viure, moltes empreses 
van a la baixa del preu marcat per al projecte i al ser 
un dels punts a valorar durant el procés de licitació, les 
obres acostumen a sortir per menys cost econòmic de 
l’estipulat inicialment. 

Travessera del nucli urbà de Dosrius

Plaça d’Espanya.

general
Obres
acabades

OBJECTIU ASSOLIT
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Obres

acabades

Coneixent aquesta pràctica i atenent que la Diputació es-
tava disposada a posar els 421.000 euros, vàrem demanar 
que tot els procés de licitació i adjudicació el fes l’Ajunta-
ment de Dosrius i, fi nalment, hi varen accedir. 

Què hem aconseguit amb tot això? Doncs a banda de mol-
ta feina per part dels serveis jurídics i els serveis tècnics 
de l’Ajuntament de Dosrius, hem aconseguit que durant el 
procés de licitació no es posés la baixa de preu, sinó que 
es va incloure al plec de condicions que  les empreses que 
es volguessin presentar  oferissin una quantitat en millores, 
a banda dels 421.000 euros que contemplava el projecte.
 
La veritat és que hem quedat molt sorpresos, ja que ens 
gastarem 421.000 euros pagats íntegrament per la Dipu-

tació de Barcelona i tots es quedaran al municipi. Si s’ha-
gués fet el preu a la baixa, la Diputació hagués pagat les 
certifi cacions, però aquesta administració s’hagués que-
dat el sobrant, sense que l’ajuntament ho hagués pogut 
gastar per cap altre concepte

Què s’ha assolit amb aquest procés que ha marcat l’ajun-
tament? Doncs que de les 21 empreses que han con-
corregut per fer l’obra, totes presentaven millores impor-
tants, fi ns que al fi nal s’ha adjudicat a l’empresa que ha 
fet l’obra, amb el compromís que aportaria 250.000 euros 
addicionals per fer millores, a banda de fer el projecte que 
es contemplava a la licitació.

A l’hora d’aixecar tot el paviment antic de la Travessera 

Plaça del Comú.

Carrer Pau Casals.
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i la Plaça d’Espanya hem tingut la problemàtica que re-
presentava el pas de serveis per sota aquesta zona. El 
projecte només contemplava la part superfi cial, però érem 
coneixedors que un cop aixequessin tot el que hi havia 
ens trobaríem amb un altre projecte molt més complex i 
difícil de resoldre, que eren els serveis com: aigua, clave-
gueram, gas natural, que utilitzen aquest espai per rami-
fi car-se. Vam creure convenient i necessari deixar-ho tot 
en bones condicions, canviant moltes canonades, amb la 
fi nalitat que un cop tapat estigués en les millors condicions 
possibles, tant la superfície com el que hi ha a sota.

Aquesta complexitat ha fet endarrerir molt l’obra, ha fet 
que es mengés part d’aquesta millora dels 250.000 euros 
que l’empresa havia ofert, però, tot i això, s’ha pogut as-

faltar el camí de l’escola bressol, fer tot el carrer Sant Llop, 
el carrer Pau Casals i una vorera que connecta el fi nal del 
carrer Lluís Moret, fi ns a la rotonda del Vitxi, és a dir, l’espai 
on està ubicat el mercat setmanal dels diumenges.

Tot i els inconvenients i opinions de tota mena, pensem 
que és una obra històrica. Cal explicar que, per exemple, 
el carrer Sant Llop es va asfaltar fa 53 anys i no s’hi havia 
fet cap actuació des de llavors, a banda de la necessitat 
d’obrir el carrer per passar serveis, però estem convençuts 
que aquesta obra serà d’una generació, que esperem que 
es pugui gaudir amb plenitud un cop acabada del tot.

<...estem convençuts que aquesta obra serà 
d’una generació...>

general
Obres
acabades

Carrer Sant Llop.

Carrer Marquès Castell Dosrius.
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Fa pocs anys que el futbol en camp 
gran ha agafat força al nostre muni-
cipi. En aquests moments és un dels 
indrets més efervescents durant els 
caps de setmana que hi ha partits, 
com poden ser: futbol set, amb nens 
i nenes, futbol gran i veterans. És un 
equipament que en aquests moments 
està molt utilitzat i calia fer-hi una 
transformació, principalment instal-
lant gespa artifi cial.

<..És un equipament que en 
aquests moments està molt 
utilitzat i calia fer-hi una 
transformació...>

Ens vàrem posar aquest objectiu i 
malgrat el gran cost econòmic que 
representa, ho hem defensat davant 
d’altres administracions i ara ja po-
dem dir OBJECTIU ASSOLIT.

<..l’empresa que va guanyar 
el procés de licitació, per tant, 
se li va adjudicar l’obra, té el 
nostre camp com a model, de 
cara les propostes que fa ar-
reu d’on es belluga...>

Ha tingut un cost d’uns 500.000 eu-
ros, l’ajuntament hi ha hagut de posar 
pocs diners, ja que gràcies a les aju-
des de la Generalitat de Catalunya i 
de la Diputació de Barcelona tenim un 
camp de primer nivell. 

Els entesos diuen que és gespa per 
poder jugar la “Champions”. Es parla 

que a l’Estat Espanyol només hi ha 
dos camps més d’aquestes caracte-
rístiques, fi ns i tot, l’empresa que va 
guanyar el procés de licitació, per tant, 
se li va adjudicar l’obra, té el nostre 
camp com a model, de cara les pro-
postes que fa arreu d’on es belluga.

El futbol a Dosrius té una llarga his-
tòria, que no la podem oblidar. A la 
dècada dels anys seixanta del segle 
passat es va inaugurar el camp de fut-
bol on durant molts anys hi va jugar els 
seus partits el CF Dosrius, que estava 
ubicat on actualment hi ha l’escola de 
primària del nostre municipi, sense pa-
velló i sense vestidors. Els jugadors es 
canviaven als pallers de can Feliu. El 
partit inaugural contra l’Artiguense de 
Mataró va ser en un dia que hi havia 
molt de fang i a l’acabar el partit els 
jugadors reclamaven poder-se rentar, 
per la qual cosa es va  demanar a n’en 

Feliu que engegués els aspersors i així 
es varen poder treure el fang de sobre.

També és de justícia recordar les per-
sones que durant èpoques han fet 
possible que hi hagués futbol al mu-
nicipi. Entre ells en Joan Pascual, en 
Jordi Colomé, en Joan Planas i la Nuri, 
que tantes i tantes tires de números 
venia a cada partit per fer la rifa del 
diumenge i amb el que es recaptava 
poder pagar àrbitres, llicències i tot el 
necessari per poder aguantar el club.

Ara tenim una realitat molt diferent, 
camp de gespa artifi cial, vestidors 
que tenen capacitat per a diversos 
equips, un enllumenat de primera i en 
un espai idíl·lic.
 
Gaudim-lo tots i totes!!!

Gespa artifi cial al camp de futbol

Moments de la inauguració del camp de futbol municipal, amb els veterans del Dosrius i del F.C. Barcelona.

Obres
acabades

OBJECTIU ASSOLIT



pà
g.

 9
ju

lio
l d

e 
20

14
   

el
fu

ll 
  n

úm
. 3

3

general

A l’últim full parlàvem de l’objectiu d’asfaltar el camí de 
l’escola i explicàvem que havíem obert una rasa per instal-
lar-hi una canonada per treure totes les aigües residuals de 
l’escola bressol i connectar-les a la xarxa municipal. Això 
ho vàrem fer amb recursos propis i mitjançant la Brigada 
municipal. 

Un cop el clavegueram va entrar en funcionament i el 
subsòl va estar ben compactat, es va asfaltar el camí, per 
comunicar aquest equipament de tant valor al nostre mu-
nicipi i tan valorat  pels usuaris, com és la nostra escola 
bressol.

Ara que ja teniu a les vostres mans 
aquest nou exemplar del butlletí El 
Full del mes de juny, ja podem gaudir 
del nou enllumenat públic al nostre 
municipi.
 
Feia molts anys que volíem assolir 
aquest objectiu i al fi nal vàrem trobar 
el mecanisme. Hem hagut de fer un 
procés de licitació que, fi ns i tot, s’ha 
hagut de publicar al Diari Ofi cial de la 
Unió Europea, ha estat llarg, molt llarg.

S’ha fet una transformació a les 1559 
lluminàries de competència munici-
pal, d’acord amb l’última tecnologia 
de baix consum.

L’empresa guanyadora ha hagut 
de fer una inversió al voltant dels 
500.000 euros mes IVA, per fer tots 
aquests canvis. 

No a totes les faroles o suport de 
farola es podia instal·lar la mateixa 
lluminària. Per tant, per una banda, 
s’han instal·lat 535 unitats amb tec-
nologia LED, repartides en globus, fa-
roles vuitcentistes i lluminàries de vial. 
La resta, unes   1024 lluminàries s’han 
instal·lat amb reactàncies electròni-
ques regulables i tecnologia d’halo-
genurs metàl·lics amb cremador ce-
ràmic de nova generació (HMC), que 
permeten reduir d’una manera molt 
important el consum elèctric, és a dir, 
el que es paga cada mes a les com-
panyies que se’ls compra l’energia.

Tanmateix, l’empresa guanyadora ha 
instal·lat  telecontrols a totes les sorti-
des dels quadres, reduint el temps de 
resposta de les incidències. Aquest 

automatisme farà un avís immediat 
als equips de manteniment, per tal 
que puguin actuar.

Al mateix temps, s’instal·laran con-
trols de línies diürns per evitar roba-
toris. També estan obligats a fer el 
canvi de 3000 metres de cable aeri 
per eliminar les línies que transporten 
l’energia en format de guitarra i pas-
sar-les a cable trenat.

Resumint, l’amortització d’aquesta 
inversió és amb l’estalvi a favor de 
l’ajuntament de Dosrius en el paga-
ment de la factura elèctrica i en la re-
ducció dels costos de manteniments, 
ja que amb el sistema antic el pres-
supost que s’havia de pagar era de 
378.877,25 euros/any (IVA inclòs).

L’escenari objectiu amb el que ens tro-
barem amb aquestes noves lluminàries 
i aquest nou manteniment es que la 
despesa anual serà aproximadament 

de 256.575 euros/any (IVA inclòs).
Això signifi ca el següent conjunt de 
millores:

• amortitzem les obres en 8 anys sen-
se un cost afegit per a l’Ajuntament
• disposem d’un tècnic extern per efec-
tuar el control de qualitat del servei
• es crea una partida de 20.000 € 
anuals que permetran l’adequació del 
parc lumínic i continuar amb l’excel-
lència en el servei.

i la mes important i signifi cativa, és 
que un cop realitzades totes aquestes 
accions, obtenim un estalvi anual en 
referència a l’escenari antic del  32%, 
que representa un estalvi de 122.000 
€ (IVA inclòs) per les a arques muni-
cipals.

Per tant, es tracta d’una d’aquelles 
obres que són fruit de la tenacitat de 
voler-la fer i de superar jurídicament 
un procés molt complex.

Asfaltat del camí de l’Escola Bressol

Enllumenat públic

El camí de l’escola bressol ja asfaltat.

El nou model d’enllumenat públic, que és de baix consum.
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A la zona de can Santpare s’hi con-
centren cada dia una quantitat im-
portant de veïns i veïnes que treuen 
els seus gossos amb la fi nalitat que 
passegin i s’esbargeixin. 

Calia reordenar l’indret instal·lant pro-
teccions, per tal que els animals no 
anessin corrent pels carrers on circu-

len els vehicles. Era necessari, també, 
instal·lar bancs amb papereres i una 
mica d’enllumenat.

L’espai ha quedat molt digne, però 
encara ho és més veient la seva uti-
lització, ja que a diari hi fan cap molts 
veïns i veïnes que, paral·lelament a 
què els animals gambin i corrin per 

l’indret, es genera una relació molt 
important entre persones, que és la 
de fer poble.

Ara caldrà mantenir-ho. L’ajuntament 
intentarà anar tallant l’herba, però, cal 
també, que els propietaris dels ani-
mals de companyia tinguin cura de 
recollir els excrements.

El carrer Mossèn Jacint Verdaguer su-
porta una quantitat de trànsit impor-
tant i les seves característiques feien 
que els vehicles agafessin unes veloci-
tats exagerades, perilloses i inadequa-
des en un carrer on havia de conviure 
el veïnatge i els vehicles en circulació.

Anys enrere s’hi havien instal·lat ra-
dars mòbils i s’havien captat imatges 
de vehicles circulant a 80, 90, 100 i, 
fi ns i tot, a més de 110 Km/hora.

Calia fer-hi una actuació i ara s’ha 
solucionat amb les tres bandes re-

ductores de velocitat que s’hi han 
instal·lat, provocant que la mitjana 
de velocitat sigui de 40 Km/hora. Es 
pot observar clarament que s’ha tro-
bat el punt idoni per tal que sigui un 
carrer compartit entre vehicles circu-
lant i persones a peu.

Centre d’esbarjo d’animals de companyia

Pacifi cació del carrer Mossèn Jacint Verdaguer

OBJECTIU ASSOLIT

OBJECTIU ASSOLIT

L’indret adequat per a l’esbarjo d’animals de companyia.

Els passos de vianants situats al Passatge Bellonc amb Mossèn Jacint Verda-
guer, que connecten amb la Plaça Glorieta de Catalunya. Una de les plataformes reductores de velocitat.
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Can Massuet del Far és un nucli de població amb una ex-
tensió molt gran de carrers, als quals cal fer reparacions 
contínues degut al seu deteriorament, no només pel pas 
dels vehicles, sinó que també pels arbres que hi ha al cos-
tat dels carrers, que les arrels aixequen el paviment.

<...cal cercar ajuts a altres administracions...>

Moltes vegades no es disposa de sufi cients recursos mu-
nicipals per arribar a fer tots els arranjaments necessaris. 
Per aquest motiu, cal cercar ajuts a altres administracions, 
per això la Diputació de Barcelona ens va concedir una 

subvenció, per import de 24.593,82 euros, per asfaltar 
trams de carrers que estaven en una situació molt precà-
ria, que concretament són: el carrer Arenys, El Masnou, 
l’Òrrius, el Premià, el Mataró i el Montserrat.

L’arranjament d’aquests trams de carrers es va portar a 
terme durant el mes de desembre de 2013. 

L’Ajuntament va rebre una subvenció de la Diputació, 
per asfaltar trams de carrers a Can Massuet del Far

general
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A l’últim butlletí El Full es va publicar una proposta de tràn-
sit al nucli de Dosrius, que ha estat modifi cada per l’actual, 
que és la que ha entrat en funcionament un cop acabades 
les obres dels carrers centrals.

<...els vehícles comptabilitzats al Km. 4 de 
la carretera BV-5101, el 30 de setembre de 
2013, on es va instal·lar un mesurador le-
galment homologat, va ser de 6.600 cotxes 
diaris...>
 
S’han valorat totes les propostes que s’han presentat, 
s’han escoltat tota mena d’opinions referents als objec-
tius que havia d’assolir la nova proposta que s’implantés, 
un cop acabades les obres, i s’ha presentat a les tres co-
missions creades a l’ajuntament, amb la fi nalitat d’intentar 
trobar el millor plantejament possible. Finalment, s’ha pres 
una decisió, que és la que s’adjunta.

Cal, però, fer unes refl exions: 

1) L’Ajuntament es manté en què els cotxes en circula-
ció, direcció Canyamars o Can Massuet i direcció Argen-
tona, venint de Canyamars i can Massuet del Far, utilitzin 
la Ronda de Dalt, ja que el planejament del municipi i les 
previsions de l’ajuntament a l’inici de la dècada de 1990, 
ja es van plantejar per tal que la carretera de descongestió 
i alternativa als carrers centrals de Dosrius fos la Ronda 
de Dalt. Això es va plasmar mitjançant una modifi cació de 
Normes Subsidiàries.

<...Moltes persones ens han transmès el 
perill que representa la circulació que hi 
havia fi ns ara...>

Cal puntualitzar que els vehicles comptabilitzats al Km. 4 
de la carretera BV-5101, el 30 de setembre de 2013, on 
es va instal·lar un mesurador legalment homologat, va ser 
de 6.600 cotxes diaris, és a dir, uns 3.300 en una direcció 

i 3.300 en una altra. Aquest punt quilomètric està ubicat 
entre la rotonda del Vitxi i la de can Massuet del Far.

2) Un dels punts que ha fet decantar la comissió a l’hora 
de decidir el sentit del trànsit pels carrers de Dosrius, és el 
de la seguretat. 

Moltes persones ens han transmès el perill que representa la 
circulació que hi havia fi ns ara, concretament en la direcció 
que va del carrer Sant Llop cap al carrer Pau Casals, ja que 
a l’inici del mateix Pau Casals, on es troba ubicada una far-
màcia i l’estanc, hi ha un punt de visualització nul i a les per-
sones que surten d’aquests comerços els és difícil veure els 
vehicles que vénen del carrer Sant Llop, per això modifi car la 
circulació d’aquest carrer és un tema vital per a la seguretat.

Al fer el plantejament d’aquesta direcció també se solucio-
nen diverses qüestions que durant el dia a dia sorgeixen, 
com ara que davant del Consultori Mèdic de Dosrius hi ha 
uns contenidors d’escombraries, per buidar-los el camió ha 
d’entrar en sentit contrari pel carrer Rials, amb tots els perills 
i inconvenients que això genera. També cal puntualitzar que 
vehicles de càrrega important que han d’anar direcció Torre 
de les Aigües i els camins d’aquella zona, cal que entrin en 
direcció contrària. Aquest també era un dels inconvenients 
que amb les direccions que teníem fi ns ara calia resoldre.

<...s’habiliten un nombre considerable 
d’estacionaments...>

3) Com es pot veure a la proposta que s’adjunta, s’han tret 
moltes prohibicions, com a conseqüència dels hàbits que 
s’han pogut observar per part de molts vehicles, durant  la 
restricció de circulació causada per les obres.

Pensem que es podrà suportar perfectament, amb sos-
tenibilitat i seguretat, el trànsit que hagi de circular per 
aquests carrers, que principalment serà de veïns i comer-
ços de la zona.

Proposta de trànsit al nucli de Dosrius

OBJECTIU ASSOLIT
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4) Amb aquesta proposta s’habiliten un nombre consi-
derable d’estacionaments per a la zona de la Plaça del 
Comú, punt on hi ha serveis i diversos comerços.
 
Sabem que amb un plantejament d’aquestes magnituds 
és molt difícil que tothom estigui content, però s’han de 
fer propostes que siguin globals, que benefi ciïn el conjunt 

de la població, sempre tenint en compte els objectius mar-
cats, que són els prioritaris.

Aquesta proposta que les diferents comissions han deter-
minat que pot ser la millor, no implica que en un temps 
prudencial es pugui revisar i fer alguns canvis en benefi ci 
de la majoria. 
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Ja vam explicar a l’últim butlletí d’informació muni-
cipal El Full que la voluntat de l’ajuntament era la de 
fer una actuació important a la Plaça de can Massuet 
del Far. 

El Serveis Tècnics municipals han treballat en un projecte 
per transformar i millorar aquest espai públic, amb la fi na-
litat que representi una oferta atractiva per a tots els que 
el vulguin utilitzar.

Enguany s’engalanarà l’entrada de 
Canyamars, s’instal·laran jardineres 
als fanals del Carrer Lluís Companys 
i del carrer Major. 

Es farà un tancat per als conteni-
dors de recollida d’escombraries i 

es construirà una zona d’aparells per 
fer gimnàs, per a totes les edats, a la 
zona del Molinot.

És a dir, millora de l’espai públic 
i oferta d’equipaments, per anar 
transformant Canyamars en un po-

ble encara més atractiu, en tots els 
aspectes.

Plaça de Can Massuet del Far

Entrada de Canyamars: jardineres i fanals

Com ja s’ha explicat i un cop fetes totes les gestions 
possibles per millorar el servei de correus a can Massuet 
del Far, al fi nal es descentralitzaran les bústies i s’instal-
laran a les dues entrades del nucli, venint de Dosrius i 
de Llinars, mantenint-se, també, la ubicació que fi ns ara 
funcionava. 

<...es descentralitzaran les bústies i s’instal-
laran a les dues entrades del nucli...>

S’ha fet tot el procés per tal que els usuaris de bústies 
manifestin quin és l’indret que prefereixen per a la seva 
bústia, per tal que Correus hi dipositi la correspondència, 
i ells la puguin recollir.

Ara caldrà instal·lar tot el necessari, amb la fi nalitat que 
pugui entrar en funcionament aquesta millora del servei 
de Correus al nucli de can Massuet del Far. 

Tot el procés es fa amb el consens de Correus i les per-
sones de can Massuet del Far seran informades degu-
dament.

Per a qualsevol dubte o aclariment es poden posar en 
contacte amb l’Ajuntament de Dosrius.

Una de les necessitats constants, que sempre s’haurà de 
tenir present, és l’arranjament de carrers al nucli de can 
Massuet del Far. 

<...cal anar habilitant partides per arranjar 
aquests carrers...>

Ja s’ha explicat que el fet de construir habitatges utilit-
zant tanta extensió de terreny es tracta d’un model insos-
tenible. Els costos de manteniment són molt més elevats 
que els dels nuclis compactes i el deteriorament de l’asfalt 
es produeix a causa  de la vegetació, principalment dels 
arbres, així com també del desnivell, ja que és una zona 
ubicada a dalt d’una muntanya, amb pujades i baixades, 
i els vehicles han d’anar amb tracció constant a l’hora de 

circular en ascens. Tot i això, és el que tenim i cal anar 
habilitant partides per arranjar aquests carrers. 

Per a aquest 2014 s’ha destinat una partida pressupostà-
ria d’uns 200.000 euros, en un projecte redactat pels ser-
veis tècnics municipals, per tal d’asfaltar els carrers més 
malmesos d’aquest nucli de població. 

El projecte s’ha redactat amb les valoracions ofi cials del 
Col·legi d’Arquitectes i estem convençuts que serà millorat 
per les empreses que participin a la licitació, que, segu-
rament, faran una millora presentant propostes d’asfaltar 
més metres, per la mateixa quantitat que contempla el 
projecte.

Correus a Can Massuet del Far

Asfaltat de carrers a Can Massuet del Far
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La complexitat de can Canyamars, 
tant a nivell jurídic com econòmic, 
fa replantejar-se actuacions que en 
altres èpoques s’havien iniciat, fruit 
de la realitat del moment que ens 
toca viure, per aquest motiu,  des de 
l’ajuntament s’ha cregut convenient 
cercar altres intervencions i anar més 
lentament amb les actuacions que cal 
plantejar, per tal que la urbanització 
pugui ser recepcionada per part de 
l’ajuntament.

<...hi ha moltes obres que 
a l’inici es contemplaven 
al projecte d’urbanització i 
que no s’han realitzat...>

Cal deixar clar que Can Canyamars 
és una zona en la que l’ajuntament no 
té competències per poder-hi actuar, 
per tant, no hi pot destinar recursos 
públics, ja que és una urbanització no 
recepcionada, com marquen sentèn-
cies fermes, amb obres d’urbanitza-
ció que no es van executar.

Una de les necessitats més impor-
tants de can Canyamars és la d’ar-
ranjar els seus carrers. A compte de 
la liquidació fi nal, l’Ajuntament de 
Dosrius està fent els tràmits adminis-
tratius per poder fer una actuació pro-
visional, als polígons B i C d’aquesta 
urbanització.
 
A cada propietari de la zona a actuar 
se li giraran tres quotes. La primera, 
que serà del 30% del cost total, que 
segons el projecte aprovat són uns 
350,000 euros, es girarà al moment de 
signar el contracte amb l’empresa ad-
judicatària, que aproximadament serà 
durant el mes de juny. La segona, que 
serà d’un altre 30%, es girarà al cap 
de dos mesos, això vol dir que serà 
a la meitat de la realització de l’obra. 
La tercera i última, es liquidarà quan 
s’hagi tancat defi nitivament l’obra. 
Cada propietari haurà de pagar se-
gons la participació que tingui a cada 
polígon, d’acord amb el que  contem-
pla el projecte de reparcel·lació.

Aquestes quantitats que es giraran en 
aquests tres terminis es poden pagar 
al comptat o bé fraccionar-les en 18 
mesos, amb el 5% d’interès.

Can Canyamars

Moment de la reunió amb els veïns, per explicar el projecte d’asfaltar els carrers al polígon B i C 
de la urbanització can Canyamars.

Imatge de com pot quedar el carrer Catalunya al seu tram fi nal.

Imatge de com pot quedar el carrer Dels Dogals.
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Els ajuntaments tenen unes competències que vénen de-
terminades per llei, segons la qual l’administració ha de 
donar uns determinats serveis i, per fer-ho, té uns recur-
sos que recapta, per una banda, del que paguen els seus 
veïns i veïnes i, per altra banda, de les aportacions tant de 
la Generalitat de Catalunya com del Govern Central.

<...Quan es tracta d’una taxa, se’ns obliga a 
recaptar tot el cost del servei...>

El que paguen els veïns està en dos tipus de format, els 
impostos i les taxes. Els impostos més importants són 
l’Impost de Béns Immobles (IBI) i l’Impost de vehicles 
de tracció mecànica (IVTM). Les taxes més destacables 
són les escombraries i l’aigua. N’hi ha d’altres que són 
molt més puntuals, però aquests quatre són els més im-
portants.

Quan es tracta d’una taxa, se’ns obliga a recaptar tot el 
cost del servei, ja que no és aconsellable que un servei 
sigui defi citari.

A banda, l’ajuntament també té l’obligació de mantenir 
l’estructura de tots els treballadors i treballadores, tant 
funcionaris, com laborals, com tècnics, que representa 
una despesa considerable, que fa minvar la de lliure dis-
posició, per poder fer polítiques al municipi.

Hi ha un gran debat amb una llei que ha aprovat el Go-
vern Central sobre les competències i els serveis que han 
de donar els ajuntaments. L’esperit d’aquesta llei és que 
els serveis que doni un ajuntament han de ser sosteni-
bles. La paraula sostenibilitat vol dir que s’han de supor-
tar per ells mateixos, amb el que paguen els usuaris de 
l’esmentat servei. 

La voluntat política és la de continuar donant tots els ser-
veis que la població necessita, però caldrà estar atents 
a les legalitats que imposen, ja que podria ser que ens 
obliguessin a replantejar algun d’aquests serveis tan ne-
cessaris al nostre municipi.

         Data Inici Voluntària      Data Fi Voluntària

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS-NO DOMICILIATS  04/04/2014       04/06/2014

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 1a FRACCIÓ-DOMICILIATS         02/06/2014

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 2a FRACCIÓ-DOMICILIATS         01/08/2014

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 3a FRACCIÓ-DOMICILIATS         03/11/2014

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS                                                 05/09/2014       05/11/2014

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA                                          03/02/2014       03/04/2014

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES                                                05/09/2014       05/11/2014

TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES                                                  04/04/2014       04/06/2014

TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES COMERCIALS   04/04/2014       04/06/2014

TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL                                                 04/04/2014       04/06/2014

SERVEIS BÀSICS D’AJUDA A DOMICILI - GENER    03/01/2014       05/03/2014

SERVEIS BÀSICS D’AJUDA A DOMICILI - FEBRER    04/02/2014       04/04/2014

SERVEIS BÀSICS D’AJUDA A DOMICILI - MARÇ    05/03/2014       05/05/2014

SERVEIS BÀSICS D’AJUDA A DOMICILI - ABRIL    04/04/2014       05/06/2014

SERVEIS BÀSICS D’AJUDA A DOMICILI - MAIG    02/05/2014       04/07/2014

SERVEIS BÀSICS D’AJUDA A DOMICILI - JUNY    05/06/2014       05/08/2014

SERVEIS BÀSICS D’AJUDA A DOMICILI - JULIOL    04/07/2014       05/09/2014

SERVEIS BÀSICS D’AJUDA A DOMICILI - AGOST    01/08/2014       03/10/2014

SERVEIS BÀSICS D’AJUDA A DOMICILI - SETEMBRE   05/09/2014       05/11/2014

SERVEIS BÀSICS D’AJUDA A DOMICILI - OCTUBRE    03/10/2014       05/12/2014

SERVEIS BÀSICS D’AJUDA A DOMICILI - NOVEMBRE   05/11/2014       05/01/2015

SERVEIS BÀSICS D’AJUDA A DOMICILI - DESEMBRE   05/12/2014       05/02/2015

SERVEI DE TELEÀSSITÈNCIA – 1r TRIMESTRE    05/03/2014       05/05/2014

SERVEI DE TELEÀSSITÈNCIA – 2n TRIMESTRE    06/06/2014       08/08/2014

SERVEI DE TELEÀSSITÈNCIA – 3r TRIMESTRE    10/09/2014       10/11/2014

SERVEI DE TELEÀSSITÈNCIA – 4t TRIMESTRE    10/12/2014       10/02/2015

Equilibris per donar serveis

Calendari fi scal any 2014

Hisenda
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Després de 2 anys i amb gairebé 10 edicions a les es-
quenes, el MERCAT DE LES PUCES de Dosrius passa a 
celebrar-se mensualment. La clau d’aquest canvi han estat 
l’augment i l’èxit d’assistents edició rere edició, i les peti-
cions d’incrementar la freqüència tant de paradistes com 
d’usuaris i compradors. Podem assegurar que aquest és 
un dels mercats de segona mà referents a la província, i 
això ho demostra el fet que el 90% dels paradistes són 
de fora del municipi i que hagin arribat a entrar més de 50 
peticions per poder posar-hi  paradeta.  

D’aquesta manera, cada últim diumenge de mes, de 
10.30h a 13.30h, dins de l’espai del mercat setmanal, el 
Mercat de les Puces es desplega perquè tot aquell qui vul-
gui pugui vendre, intercanviar o comprar productes usats 
i de segona mà. 

Amb la venda i intercanvi de productes de segona mà s’acon-
segueix disminuir els residus, ja que s’allarga la vida útil dels 
productes. Aquesta és també una manera d’ensenyar als 
més menuts la fi losofi a de les 3R (reciclar, reduir i reutilit-
zar), així com de donar valor als objectes que es tenen i la 
possibilitat de vendre’ls per poder fer els primers euros… 

Així, doncs, des de l’Ajuntament us encoratgem a tots que 
visiteu el mercat de les Puces, ja que sempre és més fà-
cil trobar-hi alguns objectes que es poden necessitar per 
preus més econòmics. 

Per a participar-hi i posar-hi paradeta només cal passar 
per l’Ajuntament o bé enviar la sol·licitud d’inscripció (es 
troba a www.dosrius.cat) a mercatdelespuces@dosrius.
cat. És una bona excusa també per posar ordre a casa i 
desfer-se d’aquells objectes que ja no es fan servir...

El Mercat de les Puces passa a celebrar-se mensualment
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A fi nals del 2012, l’Ajuntament de Dosrius va apostar per fer 
un canvi i un nou plantejament a la Borsa de Treball.

<...Aquests números ... indiquen que es tre-
balla en la bona línia...>

Tot i ser un servei que no és competència de l’Ajuntament, ni 
aquest té els mecanismes ni eines per fer polítiques actives 
d’ocupació, sí que es  va pensar que davant de la conjuntura 
econòmica que ens toca viure, calia fer un gir en el servei de 
suport a les persones aturades.

A primers de gener del 2013 teníem una taxa d’atur del 
17,14%, i a 31 de desembre de 2013 ha baixat fi ns al 15,91%.

Cal comparar-ho amb la taxa d’atur de la comarca del Ma-
resme, quan al gener de 2013 hi havia una taxa d’atur del 

18,17% i a fi nals de desembre de 2013 ha quedat amb el 
17,30%. 

La diferència amb el municipi de Dosrius és que nosaltres 
hem millorat el doble a l’hora de reduir la taxa, comparant-la 
amb el global del Maresme. Estem convençuts que això ha 
estat gràcies al nou plantejament que ha possibilitat una mi-
llora en les dades, tot i que encara són preocupants.

Per primera vegada en un any natural, en referència als cinc 
– sis últims anys, s’ha reduït la taxa d’atur, o més ben dit, no 
ha augmentat tal i com havia fet en anys anteriors.

Aquests números no ens satisfan, però sí que marquen un 
punt d’infl exió i indiquen que es treballa en la bona línia, per 
anar ajudant les persones que cerquen feina.

L’ocupació al nostre municipi

L’any passat l’Ajuntament de Dosrius, a través de la Borsa 
de Treball, es va adherir a dos projectes d’inserció laboral 
coordinats pel Consell Comarcal del Maresme i fi nançats 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya: Programa Joves per 
a l’ocupació 2012–2013 i Programa Ocupació per a per-
sones aturades de llarga durada 2012-2013.

L’objectiu del primer programa era la construcció d’una 
trajectòria professional i formativa adequada a les capa-
citats i recursos de les persones joves (entre 16 i 25 anys) 
per tal que puguin accedir al mercat laboral i/o aconseguir 
el seu retorn al sistema educatiu reglat. El programa es va 
iniciar amb 44 joves i han fi nalitzat la formació 40 joves 
(2 d’aquests de Dosrius) en les especialitats d’auxiliar de 
cambrer/a de restaurant i bar  i auxiliar d’electromecànica 

de vehicles. Hi ha hagut 7 contractacions laborals dins 
del programa i 16 fora, i un retorn als estudis reglats de 
13 joves. 

Pel que fa al segon programa, es tractava de promoure la 
reincorporació al mercat laboral d’aturats de més de 12 
mesos inscrits com a demandants d’ocupació i que ja no 
rebien ni prestació ni subsidi per desocupació. El progra-
ma se centrava en els sectors forestal, carnisser i d’instal-
lacions, es va iniciar amb 60 participants i en van fi nalit-
zat la formació 54 (dos d’aquests de Dosrius), això és, el 
87,67%. El resultat del programa ha estat de 13 persones 
contractades dins del programa (11 forestals i 2 instal-
ladors) i 6 insercions fora de programa (3 instal·ladors i 3 
carnissers).

Enguany, l’Ajuntament ha reeditat la seva participació en el 
programa Joves per a l’ocupació (2013-2014), per tal de 
donar suport a l’experiència pràctica de les persones joves 
desocupades del municipi, combinant accions d’orientació, 
tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició 
d’experiència professional en empreses i facilitant la seva 
inserció laboral en empreses i fomentant el seu retorn al sis-
tema educatiu. En espera de la resolució de la convocatòria 
oberta pel Servei d’Ocupació de Catalunya, la Borsa de Tre-
ball ha facilitat el perfi l de 28 possibles candidats/es d’entre 
16 i 25 anys.

També ens hem adherit al programa Treball i Formació 
del SOC adreçat a persones aturades perceptores de la 
renda mínima d’inserció. Amb el propòsit de millorar l’ac-
cés a l’àmbit laboral de persones amb difi cultats socials, 
crear ocupació i combatre l’exclusió social, l’Ajuntament 
de Dosrius ha incorporat dues persones a la brigada mu-
nicipal per realitzar tasques de manteniment, reparacions 
i millora de l’estat general dels equipaments del municipi, 
de l’espai públic i del mobiliari urbà.

Accions 2013

Accions 2014
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a joventut és una etapa de la vida que, segons les 
Nacions Unides, comença als 18 anys i arriba fi ns 
als 25. Segons el nostre modest criteri, creiem 

que aquesta època tan important, cada cop comença uns 
anys abans. Això, possiblement és degut al tipus de socie-
tat en la que vivim, que, cada cop més, sembla que vulgui 
fer madurar més ràpidament els nostres nens i nenes. 

A la vegada, i paradoxalment, també sembla que cada cop 
s’allarga més aquesta etapa. La joventut és un procés re-
lacionat directament amb el període d’educació en la vida 
de les persones i en el seu ingrés al món del treball. Com 
tots sabem, aquesta incorporació al món laboral cada cop 
és més tard i de forma més precària. 

En defi nitiva, és una etapa que, a part d’anar-se allargant 
cada cop més en quant a temps, també creiem que està 
adquirint una especial importància en els nostres dies. 

Els joves estan sexualment desenvolupats, però, en can-
vi, tenen una manca important d’experiència i maduresa 
emocional per a tractar amb equitat tots els problemes que 
caracteritzen la vida adulta. Molts joves troben difi cultats 
i cauen fàcilment en actituds depressives motivades per 
algunes situacions que els planteja la vida: trobar feina, les 
primeres relacions íntimes (moltes vegada no gaire satis-
factòries), assimilació de l’experiència de la menstruació de 
les noies, aparició del “maleït” acné, canvis hormonals en 
el seu cos, rebel·lió i disconformitat amb la societat (i, més 
concretament, amb els seus pares, familiars i educadors)...

De tot això, la regidoria de joventut de l’Ajuntament de 
Dosrius, n’és plenament conscient: sabem que molts dels 
nostres joves passen per algunes d’aquestes problemàti-
ques tan generalitzades arreu del món. És per això que no 

deixem mai d’esforçar-nos i treballem molt dur per donar 
el millor servei que podem als nostres joves.

No és una feina fàcil, però, no per això deixem de lluitar 
dia a dia per poder oferir activitats, formació, assessora-
ment... en defi nitiva, per poder donar tot el suport que ells 
necessiten i, ben segur que es mereixen.

Aquest darrer semestre ha estat ple de novetats i canvis. 
El més important s’ha produït a l’espai jove. La Marta, la 
“nostra” informadora juvenil ha causat baixa degut al seu, 
tan desitjat, embaràs. Des d’aquestes ratlles volem felicitar 
la Marta i el seu futur nadó, a l’igual que a tota la seva fa-
mília. Però, evidentment, no podíem deixar els joves sense 
el seu, tan necessari, espai jove. Ràpidament, hem buscat 
una substituta per poder continuar el servei. La persona 
escollida per substituir aquesta peça clau de la regidoria 
ha estat la Maite. La Maite, amb un temps rècord, s’ha 
sabut guanyar tots els joves i, durant aquests mesos que 
la Marta estigui de baixa, estarà “a peu del canó” dina-
mitzant-los i acompanyant-los en aquesta etapa tan difícil, 
però a la vegada meravellosa que és la joventut.

Aquesta baixa inesperada ha comportat canvis a l’horari 
dels tres espais joves: des del mes de març el nou ho-
rari serà de dilluns a divendres de 16:30 a 19:30 hores. 
D’aquesta manera el jovent podrà continuar gaudint dels 
espais joves del municipi de manera ininterrompuda.

Per altra banda, al desembre, vàrem realitzar una nova 
edició del “Nadal Jove”. Es van muntar un munt d’activi-
tats per a tots els gustos. Ens agradaria destacar, a mode 
d’exemple: els tallers de cuina, la quina nadalenca, una 
projecció de cinema juvenil, campionats de futbolí i tallers 
de manualitats entre d’altres.

Joventut

L

Cartell de Nadal Jove.
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Totes aquestes activitats varen tenir molt bona participació 
i molt bona acollida per part de molts dels joves del munici-
pi. El punt i fi nal dels actes nadalencs va ser la “Cavalcada 
de Reis”. Aquesta, tot i que no és un acte purament juvenil, 
volem destacar-la per l’espectacular (quant a nombre i im-

plicació) de joves que hi van participar: alguns van fer d’he-
breus, altres de carboners, uns quants de soldats i romans, 
altres de patges reials... Aquesta participació tan elevada 
és tot un orgull per a nosaltres i volem agrair-los moltíssim 
a tots i cadascun d’ells la seva feina tan ben feta.

Paral·lelament als actes de Nadal, durant els mesos de 
desembre i gener, vam realitzar el “Curs de Monitors de 
Lleure 2013”. Un any més, vam dur a terme un curs per 
als joves del municipi que volen obtenir aquest títol amb la 
Fundació Pere Tarrés. Enguany van ser una 15a de nous 

monitors que van fer el curs i, molts d’ells, ja disposen 
d’aquest títol. Esperem que l’experiència i la titulació els 
serveixi per poder orientar-se una mica més en la seva vida 
i perquè, a més, els ajudi a trobar feina, aquesta tasca tan 
dura i complicada sobretot per a la gent de la seva edat.

Els joves del municipi fent de carboners a la cavalcada de Reis.

Cartell del Curs de Monitors.
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A principis de març, vàrem celebrar el “Carnestoltes”. 
Aquest acte tampoc és un acte “purament” destinat no-
més als joves, però, a l’igual que la Cavalcada de Reis, 
la participació del jovent del municipi va ser excel·lent: 
començant amb la preparació de l’activitat (elaboració 
del pregó, decoració del pavelló i carrossa...) i acabant 
amb l’organització i celebració de l’activitat. Ens van 
ajudar en la rua, en el repartiment de xocolata, en la 
recollida d’inscripcions per al concurs, en la votació de 
les disfresses del concurs i en una pila més d’activi-
tats que es faria etern mencionar amb aquestes ratlles. 
Segur que, sense ells, la festa hagués esdevingut molt 
menys lluïda.

Paral·lelament a totes aquestes activitats i gràcies a l’ajut 
tècnic de la Diputació e Barcelona, s’està portant a terme 
un estudi de la realitat juvenil del municipi que servirà per 
començar a tractar els eixos bàsics del Pla Local de Joven-
tut. Aquest, que s’aprovarà per primera vegada a Dosrius, 
marcarà les línies i polítiques de joventut dels propers anys.    

A hores d’ara, continuem treballant per al benestar dels jo-
ves, perquè puguin continuar realitzant-se com a persones 
i per donar-los eines i mitjans per poder aprofi tar aques-

ta etapa tan fantàstica de la seva vida. Continuarem ofe-
rint-los formació, assessorament i activitats perquè també 
s’ho puguin passar d’allò més bé. L’estiu ja està molt a 
prop i esperem que participin, com fi ns ara han fet, en les 
Festes Majors, en l’estiu jove, en les sortides programades 
(com Port Aventura i WaterWold)...

És tot un plaer treballar per a ells, s’ho mereixen tot i, per 
tant, ens continuarem esforçant tant com puguem per aju-
dar-los en aquesta etapa tan complicada.

Després del Carnestoltes, la següent activitat que vam re-
alitzar va ser la “10 Esquiada Jove a la Molina”. Un cop 
més, i ja en van deu, vàrem omplir un autocar de gent jove 
amb ganes de passar tot un dia esquiant o, fi ns i tot, de 
passar un dia a la Molina gaudint de la neu en família. La 

sortida va anar molt bé i, per sort, no va haver-hi cap lesió 
ni cap fet desagradable digne de menció. A més hi havia 
molta neu i va fer un dia espectacular: molt de sol i gens 
de fred ni de vent.

Joventut

Carrossa del Carnestoltes.

Cartell de l’esquiada Jove.
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Cultura

om tots ja sabem, Dosrius és un municipi no gaire 
gran de la comarca del Maresme. Té una extensió 
de quasi 41 kms quadrats i compta amb més de 

5.000 habitants. Des del meu punt de vista, “som petits”, 
però “som petits” quant a extensió del territori i  quant a 
nombre d’habitants. Culturalment parlant, crec que som 
molt grans i importants. Sabem com aprofi tar, fi ns al dar-
rer cèntim, els nostres pressupostos de cultura, sabem com 
treure el millor partir de tots i cadascun del recursos dels que 
disposem i sabem com afrontar les retallades com pocs mu-
nicipis del Maresme ho saben fer. A més a més, tenim dues 
grans riqueses que hi ha molt altres pobles que no tenen: 

- L’entorn privilegiat on vivim (estem situats al costat 
del fantàstic Parc del Montnegre Corredor)

- La gran xarxa d’associacions i entitats culturals, es-
portives, juvenils i educatives amb què compta el 
municipi de Dosrius.

Aquest últim és un tret força valorat per la regidoria, I és 
per això, i per moltes altres coses, que, dia a dia, ens es-
forcem per donar als vilatans del nostre municipi, una pro-
gramació variada i extensa, perquè tots i cadascun d’ells 
es puguin sentir emparats i orgullosos del la cultura del 
seu municipi.

Aquests darrers mesos hem tingut molta activitat cultural. 
Vàrem començar amb una programació Nadalenca molt 
extensa i acabarem, a mitjan d’any, amb una pila d’activi-

tats molt variades, que serviran de pròleg a l’estiu, i a les 
seves tan esperades Festes Majors.

Però no avancem esdeveniments, i anem a poc a poc a 
fer una ullada per totes les activitats que hem dut a terme 
durant aquests darrers mesos...

A fi nals de l’any passat, vàrem poder gaudir de tots els ac-
tes relacionats amb les festes nadalenques. Un cop més, 
les entitats i associacions municipals varen oferir-nos una 
pila d’activitats i actes per a tots els gustos: tallers de re-
alització de pessebres, projeccions de pel·lícules, tornejos 
de futbol base, caga tió, la pujada del pessebre al Castell 
de Dosrius, concerts de Nadal, la 2a Fira Infantils i patges 
reials per a tot el municipi, per citar-ne només algunes. Un 
cop més, les entitats del municipi varen estar a l’alçada i 
van treballar de valent per poder oferir aquestes activitats 
a tota la població, però sobretot, sobretot als més petits, 
que sempre són els que gaudeixen més d’aquestes festes 
nadalenques.

Com sempre, aquestes activitats tenen el seu colofó amb 
la “Cavalcada de Reis”. Enguany va ser molt lluïda i molt 
espectacular. A més, com a novetat va haver-hi el “Pri-
mer Concurs de Carrosses de la Cavalcada de Reis”. La 
carrossa guanyadora va ser la de “Les Fades” i la segona 
classifi cada la dels “Els Barrufets de l’Esplai Esclat”. Espe-
rem continuar fent aquest concurs en anys posteriors i que 
cada cop siguin més les carrosses participants.

C

Cavalcada de Reis.
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A continuació vàrem celebrar el “Carnestoltes”. Aquest 
any va ser a principis de març i, a l’igual que cada any, la 
celebració va estar organitzada en dos dies diferents: 

- Dissabte amb l’arribada de Crispell XVI i
- Dimecres amb la crema del taüt i la tradicional sar-
dinada.

La festa del dissabte va ser molt lluïda: vàrem començar 
amb una cercavila pels carrers del poble encapçalats pels 
Strèpits. Són un grup de batucada de Vilassar que va ani-
mar molt tota la festa. Tot seguit, al pavelló de Dosrius, es 

va fer la lectura del pregó del carnestoltes i a continuació 
la xocolatada infantil. La festa va acabar amb el tradicional 
concurs de disfresses i el posterior lliurament de premis. 
Enguany hi vàrem participar més de 150 persones dividi-
des en diverses categories segons l’edat. També van ha-
ver-hi les comparses, que cada any són més nombroses. 
La participació va ser sensiblement superior a altres anys, 
però ens agradaria ressaltar que en la categoria d’adults, 
només hi van participar dues persones. Amb aquestes rat-
lles voldríem encoratjar els majors d’edat perquè es tre-
guin la vergonya del damunt i participin en major nombre 
l’any vinent.  

Guanyadora del 1r concurs de carrosses.

2n classifi cats del 1r concurs de carrosses.
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El dimecres dia 5, i com és costum, hi va haver un gir total 
en la celebració: vam passar de la disbauxa i descontrol 
de l’arribada d’en Crispell XVI, a la pena i el desconsol per 
la mort del Rei Carnestoltes. A partir de les 8 del vespre 
va haver-hi la vetlla, el seguici fúnebre i la crema del taüt. 
Els actes varen concloure amb la tradicional sardinada 

popular. Aquest any, potser pels problemes de manca de 
sardines a causa del mal temps, l’assistència va ser infe-
rior a d’altres anys. Esperem que en properes edicions, 
la gent ens torni a acompanyar i celebri amb nosaltres la 
sardinada, que fa tants anys i anys que és tradicional al 
nostre país.

Carnestoltes.

Guanyadors del concurs de disfresses de Carnestoltes.
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Sense temps per recuperar-nos del Carnestoltes, va arribar 
el “Març 2014: Març del Teatre al Municipi de Dosrius”. 
Dues sortides a un preu molt especial. Dues obres molt 
divertides que varen fer que la gent tornés molt i molt satis-
feta i amb ganes de tornar a repetir l’experiència més enda-
vant. La primera obra va ser “Tu digues que l’estimes” on, 
dins del repartiment d’actors i actrius, destacava el nostre 
estimat Ramon Godino, tot un actoràs de Dosrius que, amb 
la seva actuació, va aconseguir que tots nosaltres en sen-
tíssim molt orgullosos de pertànyer a aquest municipi.

La segona obra va ser el “Toc Toc”. També vàrem poder 
gaudir d’una obra molt divertida protagonitzada per en 
Santi Ibáñez, en Pep Cruz,i la Mercè Comes, entre d’al-
tres. En total eren 6 personatges amb un “Trastorn Ob-
sessiu Compulsiu” (TOC) que es coneixen en la consulta 
d’un psiquiatre. Cadascun d’ells tenia un “TOC” diferent i 
coincidien un dia que el psiquiatre no havia anat a la con-
sulta. A partir d’aquí, ells mateixos intenten, amb més o 
menys èxit, analitzar els seus trastorns. Evidentment, això 
va comportar una pila de situacions molt divertides que 

no desvetllarem per si algú dels lectors té pensat anar-la a 
veure. En defi nitiva, una acció teatral brillant i molt diver-
tida que, a base de riures va aconseguir que sortíssim del 
teatre molt feliços a l’haver-nos divertit tant i tant.

El semestre va acabar amb el Sant Jordi. Com sempre el 
23 d’abril vàrem celebrar aquesta festivitat, tan catalana, 
amb una pila d’actuacions. Conta contes, venda de llibres 
i roses, jocs tradicionals i un munt d’actes perquè tothom 
s’ho pogués passar d’allò més bé.

A hores d’ara, ja estem a punt de començar, un cop més, 
les tres Festes Majors del municipi. Esperem que enguany, 
l’assistència i el grau de satisfacció de la gent sigui, com a 
mínim el d’altres anys. Començarem amb les havaneres de 
Can Massuet i amb el Cinema a la Fresca de Canyamars. 
Un parell d’actes que ens faran obrir boca i ens prepararan 
per a un mes d’agost que, com cada any, esperem que 
sigui ple de festa, alegria, xerinola, bon humor i diversió...
...què “serem petits”, però ens ho mereixem !!!!   

Cartell publicitari sortides al teatre.

Sant Jordi.
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El dissabte dia 8 de febrer de 2014, a les 6 de la tarda, va 
tenir lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Dosrius, l’ac-
te d’inauguració del Centenari Esteve Albert i Corp, a càrrec 
del Sr. Josep M. Sagristà, 1r tinent d’alcalde de l’Ajuntament 
de Dosrius; el Sr. Jordi Pasques, Comissari del Centenari; i 
el Sr. Lluís Puig, director general de Cultura Popular, Associ-
acionisme i Acció Culturals de la Generalitat de Catalunya.

Acabada la inauguració del Centenari, el regidor adjunt a 
Cultura, Sr. Antoni Martínez, va fer una exposició dels actes 
que s’organitzaran a Dosrius, en commemoració del cente-
nari del naixement de l’Esteve Albert i, molt especialment, 
de la jornada que tindrà lloc el dia 12 de juliol de 2014.

A continuació, es va iniciar una Taula Rodona, modera-
da per la Sra. Neus Alsina de l’Arxiu Municipal de Dosrius 
(AMD), sota el títol “Esteve Albert i el teatre, la literatura, la 
política, el folklore i la natura”, en què cinc persones que 
van conèixer l’Esteve Albert, algunes hi van treballar, altres 
hi van fer teatre, altres han estudiat la seva obra, ... van 
parlar del seu llegat  i de la seva fi gura.
 
Els ponents van ser:
• Sr. Carles Maicas i Vallès, director de teatre, que va 

parlar de l“Esteve Albert home de teatre”.
• Sr. Josep M. Sagristà i Vilà, fi lòleg i professor de Llen-

gua i Literatura Catalana, que va fer  “Una aproximació a 
la poesia d’Esteve Albert”.

• Sr. Josep Puig i Pla, escriptor, estudiós d’Esteve Albert, 
va parlar de l’ “Esteve Albert en el món de la política”.

• Sr. Rafel Mitjans i Berga, fl abiolaire, va fer una aproxi-
mació a  “L’Esteve Albert folklorista”.

• Sr. Joan Manel Riera i Vidal, biòleg, educador ambien-
tal i coordinador de l’Escola de Natura del Corredor, va 
donar una visió de la relació de l’Esteve Albert amb els  
“Rocams, terra, aigua, natura i druïdisme”.

Gràcies a totes aquestes intervencions i a les d’algunes 
persones del públic assistent es va poder conèixer la ma-
nera de ser, la manera de pensar i la tasca a nivell cultu-
ral,  intel·lectual  i polític d’un home, del qual comissari del 
centenari, Sr. Jordi Pasques, va dir el que a continuació es 
transcriu, en un article publicat al Diari d’Andorra, el dia 4 
de gener de 2014, titulat “L’esperit de l’Esteve Albert”:

... d’aquí a un mes, el quatre de febrer, farà cent anys del 
naixement de l’Esteve Albert a Dosrius, al Maresme, i com 
merescut ho té, durant aquest 2014 se celebraran tota una 
sèrie d’actes i iniciatives emmarcades en el seu centena-
ri. Amb la implicació d’institucions i de persones d’aquí i 
d’allà, tant a Catalunya com a Andorra es podrà reviure la 
vida de qui va ser un personatge singular, pou de cultura i 
bellugador incansable de consciències adormides, desvet-
llador d’inquietuds culturals, somiador i creador d’espec-
tacles amarats d’història i de caliu, vindicador de personat-
ges del passat imprescindibles en l’ideari col·lectiu, solidari 
company de les causes justes enfront dels desvalguts i 

Centenari Esteve Albert i Corp (1914-2014)
Inauguració del Centenari

El Sr. Lluís Puig, director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cul-
turals de la Generalitat de Catalunya; el Sr. Josep M. Sagristà, 1r tinent d’alcalde 
de l’Ajuntament de Dosrius i el Sr. Jordi Pasques, Comissari del Centenari, en un 
moment de la inauguració.

El Sr. Carles Maicas, durant la seva intervenció, acompanyat pel Sr. Antoni Martí-
nez, regidor adjunt a Cultura, i la Sra. Neus Alsina de l’Arxiu Municipal de Dosrius.

Part del públic assistent a l’acte.
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encara en certa manera, iniciador del retorn de l’home a 
la natura, a les escoles del bosc, als remeis naturals, a la 
salvaguarda dels espais naturals encara vius ...

A l’acte van assistir-hi més d’un centenar de persones, en-
tre familiars d’Esteve Albert, amics i coneguts procedents 

de diferents pobles, ja que entre el públic hi havia gent de 
Dosrius, d’Argentona, de Mataró, del Masnou, d’Arenys de 
Munt, de Sant Vicenç de Montalt, de Bellcaire d’Empor-
dà, de la Seu d’Urgell, d’Andorra, de Perpinyà, ... En molts 
d’aquests municipis s’organitzen actes que estan inclosos 
dins del Centenari de l’Esteve Albert.

Els  Srs. Josep M. Sagristà, Josep Puig, Rafel Mitjans i Joan Manel Riera, durant les seves intervencions Fotografi es: Ignasi Solé

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Dosrius i l’Arxiu Muni-
cipal de Dosrius van organitzar una sortida a Bellcaire d’Em-
pordà, que va tenir lloc el dissabte 19 d’abril de 2014, a la 
tarda-nit,  a veure l’espectacle teatral “Bandera de Catalu-
nya”, obra d’Esteve Albert i Corp.

A les 4 de la tarda es va sortir de Canyamars i a ¼ de 5 
de Dosrius, i a l’arribar a Bellcaire d’Empordà es va poder 
visitar el mercat medieval, així com també assistir als actes 
inclosos dins la jornada dedicada a l’Esteve Albert, com ara 
l’exposició o una interessant  taula rodona sobre l’especta-
cle “Bandera de Catalunya”.

Després d’un berenar-sopar organitzat per la Comissió del 
Centenari de l’Esteve Albert de Bellcaire d’Empordà, a qui 
s’agraeix l’amabilitat i les atencions que van dispensar al 
grup del municipi de Dosrius, que estava format per 36 per-
sones, es va poder assistir a la representació teatral, que es 
va iniciar als voltants de les 10 de la nit.

Bandera de Catalunya és un espectacle que representa en 
l’escenari natural del Castell-palau de Bellcaire els esdeveni-

ments històrics que van propiciar la fi  del Comtat d’Empúri-
es i la seva annexió a la Corona d’Aragó, a principis del segle 
XIII. L’espectacle mou més d’un centenar d’actors, veïns del 
poble, i es representa des de l’any 1979.

L’autor de l’espectacle fou Esteve Albert i Corp (1914-1995). 
L’obra incorpora balades i cançons medievals de trobadors. 
La composició de moltes de les melodies han estat a càr-
rec de Maria Dolors Masferrer i Ramon Manent, amb lletra 
d’Esteve Albert.

Representació teatral “Bandera de Catalunya”

Un moment de la taula rodona.

Dues instantànies de la representació “Bandera de Catalunya”.
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• Divendres 05.09.2014, a les 7 de la tarda, a la Sala de Plens de l’Ajun-
tament 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 la tarda, Visita al Born. Centre Cultural de Barcelona. 

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

• Dissabte 25.10.2014, a les 7 de la tarda, a la Sala de Plens de l’Ajunta-
ment 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 25 al 31-10-2014, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Dosrius. 
Exposició sobre la Guerra de Successió al Maresme.

ORGANITZA:

A les 8 del matí
Ruta Esteve Albert: “Seguint les pet-
jades de l’Esteve Albert”, pels indrets 
de Dosrius amb els quals va estar més 
estretament vinculat, amb lectura de 
textos i poemes.
Lloc de sortida: Safareig el Comú. 
Carrer Sant Isidre de Dosrius.
Organitza: Centre Excursionista de 
Dosrius

A 2/4 de 12 
Conferència “Esteve Albert, un 
home de matriu pagesa”, a càrrec de 
Miquel Reniu i Tresserras.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de 
Dosrius

A 2/4 d’1 
Inauguració de l’exposició itinerant 
“Esteve Albert, vida i obra”, a càrrec 
de Jordi Pasques i Canut (Comissari 
del Centenari). A continuació, VER-
MUT per a tots els assistents.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de 
Dosrius

A 2/4 de 5 de la tarda
Projecció de l’entrevista feta per 
Josep M. Espinàs a l’Esteve Albert, 
al programa “Personal i intransferi-
ble”, de Televisió de Catalunya – Ca-
nal 33 (45’). S’anirà projectant a 2/4 de 
cada hora, fi ns a 2/4 de 8 del vespre.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de 
Dosrius.

A 2/4 de 6 de la tarda
Lliurament de premis del V concurs 

de prosa i poesia “Esteve Albert” 
Lloc: Jardins de la Memòria Històrica
Organitza: Col·lectiu d’Artistes Dos-
rius Art.

A partir de les 6 de la tarda
• Representació d’escenes de la 

vida quotidiana i de la vida al 
camp, de principis de segle XX (Di-
ferents carrers del poble).

• Plantada de gegants de Dosrius. 
Lloc: Plaça de l’Església.
Ballada de gegants a cada hora en 
punt, fi ns a les 9 del vespre.

• Representació teatral. Fragments 
de l’obra “Camí de Ramats”, d’Es-
teve Albert
Lloc: Davant ca la Genoveva. Carrer 
Pau Casals, 4
Horari: A 2/4 de 7, a ¼ de 8 i a les 8 
del vespre.

• Representació “El ball de l’ós”, a 
càrrec d’alumnes, pares i mares de 
les escoles de Dosrius.
Lloc: Plaça de l’Ajuntament de Dosrius.
Horari: A 2/4 de 7, a ¼ de 8 i a les 8 
del vespre.

• Lectura de poemes i textos d’Es-
teve Albert. 
Lloc: Plaça d’Espanya.
Horari: A ¾ de 7, a 2/4 de 8 i a ¼ de 
9 del vespre.
• Cançons populars, a càrrec de la 
Coral Cluster  
Lloc: Plaça d’Espanya
Horari: A les 7, a les ¾ de 8 i a 2/4 de 
9 del vespre.

• Representació teatral. Lectura dra-
matitzada de fragments del poema 

“El comte Arnau” de Joan Maragall, 
representada a can Bordoi l’any 1961 
i l’any següent a can Terrades del Molí 
de Dosrius, sota l’adaptació i direcció 
d’Esteve Albert i Corp.
Lloc: Can Serra. Carrer Pujada del 
Castell
Horari: A 2/4 de 10 del vespre.

A partir de les 11 del matí i durant 
tot el dia
• Fira de productes artesans, am-

bientada durant el primer terç del 
segle XX.

• Passejada amb els Rucs del Corredor.

A 2/4 de 12 de la nit
Concert de fi  de jornada, a càrrec de 
GUILLEM ROMA  
Lloc: A concretar.

US ANIMEM A COL·LABORAR I PAR-
TICIPAR EN LA FESTA, VENIU VES-
TITS DE L’ÈPOCA I ENGALEU ELS 
VOSTRES BALCONS I FINESTRES. 

ORGANITZA:

COL·LABORA:

Entitats Municipals
Veïns i veïnes del municipi

Commemoració 300 anys de la Guerra de Successió

Jornada Centenari Esteve Albert i Corp (1914-2014)
El pessebre de l’Esteve Albert. El Dosrius de 1914
Dissabte 12 de juliol de 2014

PROPERES ACTIVITATS

Centre Cultural El Born de Barcelona.

Ajuntament de Dosrius
Àrea de Cultura
Arxiu Municipal de Dosrius (AMD)

Ajuntament de Dosrius
Àrea de Cultura
Arxiu Municipal de Dosrius (AMD)
Comissió de Dosrius del Centenari Esteve Alvert
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Mitjançant aquest escrit volem presentar una memòria numèrica que refl exa  el treball realitzat durant l’any 2013 per tots 

els qui formen el departament de serveis socials d’atenció primària de l’Ajuntament de Dosrius.

És un document on s’intenta descriure la realitat social que arriba al departament, però també vol donar eines per valorar 

i refl exionar com és la societat en la que vivim i quins efectes produeix en els ciutadans.

Realitats com la dependència de les persones, les mancances d’habitatges, difi cultats d’accés al món laboral, els canvis 

en els valors familiars, ... etc tots i cadascun d’aquests elements poden ajudar a créixer o també a agreujar els sistemes 

familiars i personals més febles.

Els serveis socials en números.
Memòria quantitativa de l’any 2013

Prestacions de serveis realitzades pels EBAS

Nombre d’usuaris/àries de l’EBAS atesos per sectors d’intervenció (*)

Sectors d’intervenció
Informació
Orientació

H

20

27

17

2

88

11

0

0

0

 
5

10

 
3

0

2

185

Família

Infància

Joventut

Dona

Gent Gran

Persones amb Disca-
pacitat

Reclusos / Ex reclusos

Minories ètniques

Marginals sense llar / 
transeünts

Toxicòmans

Malats psiquiàtrics no 
institucionalitzats

Malalts terminals

Immigrants

Altres grups en situació 
de necessitat

TOTALS

H

4

0

0

0

17

2

0

0

0

0

1

1

0

0

25

H

3

29

0

0

3

0

0

0

0

0

0

1

0

0

36

H

0

0

0

0

0

0 

0

0

0 

0

0 

0

0

0 

0

H

5

0

1

0

0

3

0

0

0

5

4

0

0

1

19

H

32

56

18

2

108

16

0

0

0

10

15

5

0

3

265

D

85

151

15

87

127

24

0

0

0

3

6

2

0

6

506

D

2

0

0

0

37

2

0

0

0

0

1

1

0

0

43

D

14

58

29

31

9

0

0

0

0

0

2

2

0

0

145

D

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

D

9

0

5

8

0

2

0

0

0

3

3

0

0

5

35

D

112

209

49

126

173

28

0

0

0

6

12

5

0

11

731

Ajuda a
domicili

Suport
convivencial

Allotjament
alternatiu

Prevenció
Incerció Totals
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Nombre d’actuacions per prestació

Prestació general  Prestació específi ca   Nombre actuacions

INFORMACIÓ
I ORIENTACIÓ

PREVENCIÓ
INSERCIÓ

AJUT A DOMICILI

ALLOTJAMENT 
ALTERNATIU

Informació

Valoració

Orientació i assessorament

Tramitació

Derivació

TOTAL

Prevenció general

Prevenció en marginació social

Accés a recursos normalitzats

Intervenció en marginació social

TOTAL

Ajut a domicili

Suport a la unitat convivencial

Serveis de telealarma

TOTAL

Acolliment familiar

Estades d’emergència

Estades en serveis específi cs 
de la xarxa pública

TOTAL

817

244

491

511

51

2114

89

7

17

3

116

32

53

55

140

1

0

0

1

El serveis socials de Dosrius funcionen amb un model centralitzat, és a dir, amb una única ubicació física territorial i 

compartint els mateixos serveis centrals com són la regidoria, la direcció, el servei d’assistència domiciliària (SAD) i el 

suport administratiu.

Aquest model de funcionament es basa en l’acollida única, un servei per a tot el municipi que ofereix una atenció imme-

diata a l’usuari. L’objectiu principal és rebre, estudiar i donar resposta a la demanda dels usuaris, ja sigui orientant o bé 

derivant a un programa adequat a la necessitat detectada. Aquest programa pot pertànyer als mateixos serveis socials 

o a d’altres serveis i/o recursos externs.

Aquest servei d’acollida gestiona també les tramitacions per accedir als recursos assistencials que presta el Sistema 

Català de Serveis Socials. 
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Nombre de problemàtiques ateses

Nombre de problemàtiques diagnosticades

HABITATGE (materials instrumentals)

ECONÒMIQUES (materials/instrumentals)

LABORALS  (materials/instrumentals)

ACTUACIONS DERIVADES DE
PROBLEMÀTIQUES DE SALUT i
DROGODEPENDÈNCIES (manca d’autonomia)

DISCAPACITATS (manca d’autonomia)

APRENENTATGE (materials/instrumentals)

SOSPITA DE MALTRACTAMENTS (protecció jurídica)

MANCANCES SOCIALS (relacional)

ALTRES

TOTAL PROBLEMÀTIQUES TREBALLADES

Manca d’habitatge
Manca serveis / subministraments
Habitatge defi cient
Amuntegaments
Barraquisme
Desnonament
Altres
Ingressos Insufi cients
Sense ingressos
Deutes
Administració defi cient
Altres
Prestació d’atur
Atur amb subsidi
Atur sense subsidi
Treball esporàdic
Temporers
Treball submergit
Activitats marginals
Cerca de primera feina
Inadaptació laboral
Manca de formació / orientació laboral
Altres
Malaltia física transitòria
Malaltia mental transitòria
Malaltia física transitòria
Malaltia mental crònica
Malaltia greu
Malaltia d’alt risc
Malaltia Alzheimer i altres demències
Alcoholisme
Consum de drogues
Ludopatia
Altres Malalties
TOTAL
Discapacitat física
Discapacitat amb mobilitat reduïda
Discapacitat amb necessitat de 3a persona
Discapacitat psíquica
Discapacitat sensorial
Altres Discapacitats
Analfabetisme
Escolaritat obligatòria inacabada
Difi cultats d’aprenentatge escolar
Absentisme escolar
Inadaptació escolar
Altres
Físic a la dona
Psíquic a la dona
Abús sexual
Econòmic
Ingrés d’urgència per maltractaments
Ingrés en casa d’ acollida
Físic als fi lls
Psíquic als fi lls
Abús sexual als fi lls
Abandonament gent gran
Físic o psíquic a l’home
Altres
Mendicitat
Indigència
Rebuig social
Transeünts
Difi cultat relacions familiars/socials
Difi cultats d’Integració Social
Aïllament físic
Indicis de trastorns mentals
Victimització
Conductes asocials o delictives
Manca d’autonomia personal
Altres
Problemes legals d’estrangeria
Desatenció Institucional

18
60

9
0
0

10
11

309
37

229
47

9
50
31
22
30

0
45

0
27

9
15

7
30

0
0

16
4
3

33
5
4
4
6

105
50
19
11
11

5
5
3
5

15
8
4

18
3

25
0

16
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
5
0

47
12

8
3

16
2

85
5
3
0

1467
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Nombre de prestacions econòmiques d’urgència social

Tipologia de prestació TOTAL Despesa
Nombre d’usuaris/àries

benefi ciaris

H D

MANUTENCIÓ 
(inclou alimentació i vestit)
HABITATGE (lloguer/hipo-
teca/allotjament alternatiu)
SUBMINISTRES 
(gas/llum/aigua)
FARMÀCIA 
(inclou bolquers, farmàcia i 
alimentació nadons)
Atenció psicològica per a 
adults
Casal d’estiu
Reeducació
Menjador llar d’infants
Psicologia infantil
Llibres escolars
Suport al transport
Deutes amb hisenda i SSSS
TOTAL

80

15

32
Aquesta partida 
està inclosa en 
la manutenció

5
4
2
7
5

25
1
1

177

81

15

33
 

13
9
3
8
6

28
 
2

198

161

30

65

0

18
13
5

15
11
53
1
3

375

                
1.268,80 € 

              
10.535,12 €              

14.004,22 € 
                

4.125,00 €                
7.430,00 €                   

210,00 €                
1.777,50 €                
2.310,00 €                
2.239,41 €

29,40 €                   
202,34 €              

44.131,79 €

En funció del tipus de problemàtiques ateses i mitjançant el Programa de Prestacions econòmiques de caràcter d’urgència 

social, les prestacions econòmiques d’aquest any 2013, han estat les següents:

Tenint present aquestes dades els objectius principals de l’equip de serveis socials de l’Ajuntament de Dosrius per l’any 

2014 són:

- Contribuir a la  millora de la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes del municipi.

- Afavorir la integració de les persones i grups dins la seva comunitat.

- Mantenir els veïns al seu medi social i familiar mentre aquest garanteixi un nivell mínim de qualitat de vida. 

- Actuar entorn a aquelles persones que per diferents raons necessiten, de forma temporal o permanent, d’un 

especial suport i atenció. 

- Vetllar pels drets de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de 

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

Us recordem que: 

• Els Serveis Socials de Dosrius estan ubicats a l’antiga empresa Esgrup, S.A. que es troba situada al Passatge Bellonc 

n. 3, baixos davant l’Ajuntament de Dosrius (C/ Sant Antoni 1). Telèfon: 937918014 (Extensió 4)

• S’hi poden adreçar totes les persones empadronades al municipi, especialment, aquelles que pateixen mancances 

socials.

• L’horari d’atenció al públic és:          

Matí: De Dilluns a Divendres, de 8:30 a 14:30        

Tardes: Dimecres i dijous de 16.30 a 19.00h

Tot i que els veïns/es poden passar en qualsevol moment d’aquesta franja horària, cada professional té uns dies 

marcats per a les entrevistes personals, és per aquest motiu que per  accedir als serveis, és imprescindible de-

manar cita prèvia.
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Amb registre d’entrada núm. 5848, l’Ajuntament de Dosrius 
va rebre una notifi cació de la Diputació de Barcelona, co-
municant-li la concessió de tres subvencions, per un import 
total de 40.018,37 euros.
 
Els ajuts concedits són els que a continuació es detallen:

• Cobertura de situacions d’urgència social i sosteniment 
d’equips professionals    12.971,06 euros

• Garantia prestació Adeq. Servei atenció domiciliària i 
transport adaptat     5.780,55 euros

* Suport d’escolarització 0-3 anys      21.266,76 euros

Gràcies a aquestes aportacions, l’Ajuntament de Dosrius 
pot donar més serveis destinats a les persones que més ho 
necessiten, com ara la gent gran, les persones amb mobili-
tat reduïda, els infants, ...
 
Aquestes ajudes representen una bona notícia, tenint en 
compte la conjuntura econòmica que estem vivint i la si-
tuació que pateixen moltes famílies, ja que aquests diners 
podran arribar a la població que més ho necessita.

El centre d’informació i recursos per a les dones, Espai 
Dona Dosrius, constitueix una acció positiva en l’àmbit local 
que busca corregir les desigualtats de gènere al municipi i 
garantir la igualtat real entre dones i homes.

Es defi neix com un servei dirigit a totes les dones, que té 
com a fi nalitat donar resposta a les diferents demandes 
d’informació i atenció, potenciar els processos d’autonomia 
de les dones i contribuir a la superació de totes les situaci-
ons de desigualtat de gènere.

Així mateix, ha de ser un instrument comunitari per desen-
volupar i promoure la participació política i social de les do-
nes al municipi i per avançar en la construcció d’una ciuta-
dania que inclogui la perspectiva de gènere. 

Els serveis i recursos que ofereix són:

1. ATENCIÓ DIRECTA A LES DONES A PARTIR 
DELS SERVEIS D’INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I 
ASSESSORAMENT; ATENCIÓ I SUPORT PERSO-
NALITZAT I D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA I ASSES-
SORAMENT JURÍDIC

A. INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT

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

- Informar a les dones que pateixen violència o aquelles 
persones que ho demanin sobre recursos i serveis espe-
cífi cs i el conjunt de les actuacions que contempla la Llei 
de Mesures integrals contra la violència de Gènere i tota la 
legislació vigent al respecte.

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

Al llarg de l’any 2013 l’espai dona ha realitzat 98 entrevistes 
per tal de oferir informació, orientació i assessorament.

B. ATENCIÓ I SUPORT PERSONALITZAT

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

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

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

nació de gènere, de la que sovint és víctima secundària.

L’Ajuntament rep tres subvenció de la 
Diputació, destinades a urgència social

L’Espai Dona en números.
Memòria quantitativa de l’any 2013

Serveis
socials

Igualtat
home-dona
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Al llarg de l’any 2013 l’Espai Dona Dosrius ha realitzat 20 
entrevistes que han calgut d’atenció i suport personalit-
zat, així com derivació a d’altres serveis especialitzats.

Les dones que han estat ateses són aquelles que pateixen 
o arriben en situacions diferents:

a. Quan s’ha produït l’esclat de violència: vénen a infor-
mar-se de quins són els passos que han de fer i sobre- 
tot a demanar ajut.
b. Aquelles dones que participen en alguna activitat o 
tallers, i que sol·liciten assessorament, ja que són do-
nes que porten anys patint algun tipus de maltractament 
continuat i a vegades més subtil.

C. ATENCIÓ PSICOLÒGICA I ASSESSORAMENT JURÍDIC

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

- Oferir un espai d’assessorament jurídic per a dones del 
municipi que ho requereixin.

Atenció psicològica per a adults al llarg de l’any 2013
Al llarg de l’any 2013 l’espai dona Dosrius ha realitzat 136 
intervencions a l’espai de psicologia per a adults.
L’atenció psicològica per a adults s’ha realitzat mitjançant la 
derivació als serveis de suport psicològic i psiquiàtric de la 
Fundació Hospital de Mataró

Atenció psicològica per a infants al llarg de l’any 2013
Al llarg de l’any 2013 s’ha realitzat 172 intervencions a l’es-
pai de psicologia infantil i s’han realitzat 15 estudis psicolò-
gics complerts a menors del municipi.

Assessorament Jurídic
Al llarg de 2013 s’han realitzat 33 entrevistes al servei jurí-
dic que ofereix quinzenalment els dijous a la tarda a l’Espai 
Dona.

2. EL FOMENT DE LA  PARTICIPACIÓ, FORMACIÓ 
I  CREACIÓ DE NOUS ESPAIS  DE RELACIÓ  PER 
A LES  DONES DEL MUNICIPI DE  DOSRIUS.

FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ 

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

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

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

igualtat i la no discriminació per raó de gènere.

- Possibilitar els espais d’intercanvi i trobada entre dones.
- Dotar l’espai dels recursos necessaris i dissenyar l’espai 

de manera que tingui identitat de gènere.
- Disposar d’un espai únic i de referència, accessible per a 

les dones.
- Organitzar activitats de sensibilització i prevenció sobre 

els drets de les dones, i de coneixement de les polítiques 
d’igualtat.

Les activitats realitzades per part de l’Espai Dona adre-
çades a la població en general han estat:

Març  2013
Taller: Com afrontar les desigualtats davant la inserció la-
boral de les Dones. Eines i estratègies que ens poden en-
fortir. 10 participants
Lectura ofi cial del manifest en commemoració del Dia In-
ternacional de la Dona 25 participants
El cafè de les 6:  Fes-te’n un regal ... Taller de creació artís-
tica de joies swarovski 8 participants
Caminada i esmorzar solidari al pou del Glaç 
80 participant
Taller intergeneracional amb els alumnes de l’institut de 
Dosrius: “Dones d’ara i dones d’abans” 40 participants            
Exposició: “Per nosaltres mateixes”  100 participants 

Abril  2013
3r Concurs literari de relats breus per a dones: “Sumant 
Talent” 8 participants
 
Maig 2013
Taller participatiu: “Dones Lúcides” 12 participants
Taller dinàmic: 1a Caminada per la Salut 12 participants 
Cinefòrum amb ulls de dona: “El intercambio”
Tema: dones i maternitat 15 participants

Juny 2013
Sopar benvinguda a l’estiu 22 participants

Setembre 2013
Benvinguda a la Tardor: Lliurament de premis del III con-
curs literari, col·loqui al voltant de l’espai dona i associació 
de dones. 14 participants 

Octubre 2013
Créixer en Família: Activitats socioeducatives per a famíli-
es amb fi lls de 6 a 12 anys. 16 participants 

Novembre 2012
Sensibilització de la població en general: Lectura 
institucional del manifest en contra la violència masclista.
12 participants
Cinefòrum amb ulls de dona: “La fuente de las mujeres”
Temàtica: Les violències contra les dones 18 participants
Taller: Iniciació a la defensa personal davant situacions de 
violència. 6 participants
Cafè de les 6..: Xerrada a càrrec del grup d’atenció a la 
víctima de mossos d’esquadra. 8 participants
Taller de coeducació amb els alumnes de 1r a 3r d’ESO: 
“Digues la teva: No callis”Eslògan o frase en contra la vio-
lència a traves d’un punt de llibre. 78 participants
Taller de coeducació amb els alumnes de 4t d’ESO: “Carta 
a un maltractador”. 43 participants
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3. DESENVOLUPAMENT DE LES POLÍTIQUES 
D’IGUALTAT  A PARTIR DE LA  IMPLEMENTACIÓ 
DEL PLA  D’IGUALTAT DEL MUNICIPI  DE DOSRIUS 

Els objectius generals del I Pla d’igualtat de Gènere al mu-
nicipi de Dosrius per als anys 2010-2013 s’emmarquen en 
set línies estratègiques que consten de diferents accions 
que es treballen al llarg d’aquest temps.

1. Impulsar les polítiques de gènere 
2. Lluitar contra la violència de gènere 
3. Fomentar la participació sociopolítica de les dones
4. Promoure canvis en el repartiment de treballs i usos 
del temps 
5. Fomentar la coeducació, la formació i la producció 
cultural de les dones 
6. Incloure la perspectiva de gènere en el disseny de 
ciutats i territoris 
7. Promoure la salut de les dones

El Pla d’acció es vol constituir com el motor de canvi que 
propiciï una nova manera d’entendre el pacte social entre 
dones i homes i que promogui transformacions culturals 
en la forma d’entendre la nostra societat i de valorar les 
activitats i les experiències que homes i dones duen a ter-
me en el seu si. 

Us recordem que: 

• L’Espai Dona Dosrius  està ubicat a l’antiga empresa Es-
grup, S.A. que es troba situada al a Passatge Bellonc n.3, 
baixos davant l’Ajuntament de Dosrius (C/ Sant Antoni 
1). Telèfon: 937918014 (Extensió 4)

• L’horari d’atenció al públic són les tardes de dilluns, 
dimarts, dimecres amb cita prèvia al telèfon 937918014 
(Extensió 4)

Tot i que els veïns/es poden passar en qualsevol moment 
d’aquesta franja horària, cada professional té uns dies 
marcats per a les entrevistes personals, és per aquest mo-
tiu que per  accedir als serveis, és imprescindible dema-
nar cita prèvia

Amb registre d’entrada núm. 6013, l’Ajuntament de Dos-
rius va rebre una notifi cació de la Diputació de Barcelo-
na, comunicant-li la concessió de suport tècnic per a la 
redacció d’un Pla d’Igualtat de Gènere, per import de 
6.000 euros.

El Pla d’Igualtat de Gènere consisteix en un instrument 
que ha de  permetre l’increment del benestar i de la qua-
litat de vida de les dones i de tota la població en general. 

S’estructura en 6 àmbits d’actuació: organització muni-
cipal, territori, població, educació, usos del temps i salut 
integral.

El Pla té com a fi nalitat  aconseguir  desenvolupar un  
conjunt d’accions que s’han de treballar de manera co-
ordinada i transversal des de diferents àrees de l’Ajunta-
ment, totes elles encaminades a aconseguir una igualtat 
d’oportunitats real entre dones i homes, respectant les 
seves diferències.  

Amb registre d’entrada núm. 1347, l’Ajuntament de Dos-
rius va rebre una notifi cació de la Diputació de Barcelo-
na, comunicant-li la concessió de suport tècnic per a la 
redacció de programes de prevenció i assessorament 
sobre circuits i protocols d’actuació municipal contra la 
violència masclista, per import de 10.108 euros.

Els Programes d’actuació contra la violència masclista 
consisteixen en un instrument per ordenar, acordar i fer 
efectives les diferents intervencions, rendibilitzar els re-
cursos de l’àmbit d’actuació i promoure un model d’in-
tervenció especialitzat en la problemàtica de la violència 
domèstica i les necessitats detectades en les situacions 
de violència de gènere en les relacions de parella. 

L’esmentat programa té com a fi nalitat garantir una 
atenció integral i personalitzada a la dona víctima de 
violència de gènere, a fi  que tingui una percepció de 
més seguretat i suport institucional, creant i potenciant 
estructures de coordinació de recursos, així com afa-
vorir posteriorment la seva inserció social a partir de 
plans i programes. 

L’Ajuntament rep su-
port tècnic de la Di-
putació, destinat a 
la redacció d’un pla 
d’igualtat de gènere

Destinat a progra-
mes de prevenció 
i assessorament 
contra la violència 
masclista
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es dels Casals hem començat 
l’any en forma!! Amb les clas-
ses de gimnàs que tots els di-

marts es fan al Pavelló de Dosrius.

És un gimnàs passiu destinat no no-
més a gent gran, sinó també a per-
sones amb mobilitat reduïda. Les 
classes estan impartides per una fi si-
oterapeuta i una infermera, expertes 
en aquest àmbit.

Recordeu que podeu fer una classe 
de prova gratuïta!

El mes de febrer hem fet la tradicional 
calçotada. Aquest any hem visitat la 
fortalesa de Cardona  i un taller arte-
sanal de sal.

D
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També hem fet el tradicional concurs de truites al Casal “les Cotxeres” de Canyamars, aquest any amb molts més premis, 
i amb la sorpresa d’una doble guanyadora! Enhorabona a tots els participants i gràcies per fer-nos passar una tarda tan 
agradable!!!!
 

 

Gent
gran
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Al març hem col.laborat amb el dia de la dona, fent l’obsequi commeratiu que es tractava d’una funda d’ulleres realitzada 
amb goma eva. Han quedat mooolt maques!!!! No us sembla?

general
Gent
gran

Matança del porc.
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A l’Institut de Dosrius, des del departament científi c-tecno-
lògic, voldríem sensibilitzar l’alumnat i el professorat dels 
efectes de les nostres accions diàries sobre el planeta. És 
ben sabut que la Terra està patint un canvi climàtic (resul-
tats del IPCC, 20141) i que ja s’estan manifestant les conse-
qüències (ciclons, inundacions, desertitzacions...). Per això, 
aquest curs 2013-2014, hem començat un nou projecte, 
l’Agenda 21 escolar.

Des de l’Agenda 21 de l’institut, amb dos alumnes de cada 
classe (delegats ambientals) i durant una hora setmanal, ens 
reunim per pensar i dur a terme accions que puguin millorar 
i/o canviar la nostra relació amb la Terra, i  així reduir la nostra 
petjada ecològica (determinació de les superfícies de terra i 
mar productives que es necessiten per generar els recursos 
que consumeix un país, i absorbir les emissions i els residus 
que produeix)2. De moment hem començat reciclant el paper 
i el plàstic, recollint material electrònic, minimitzant l’ús de 
recursos… i està anant prou bé!

Però el nostre entorn està patint i cerquem també formes 
d’actuar fora del centre. Així que per primer cop, hem parti-
cipat en la Setmana Europea de la prevenció de residus.

Any rere any, milions de tones d’escombraries acaben als 
oceans, a les platges, als boscos i a d’altres espais de la 
natura. Les causes principals són la producció insostenible 
i els patrons de consum de les nostres societats, les escas-
ses estratègies de gestió de residus i la manca de sensibi-
lització de la població. 

Per tal de reduir els residus abocats a la natura i donar vi-
sibilitat a la problemàtica, la EWWR (Setmana Europea de 

la Prevenció de Residus) coordina, des de l’any 2009 una 
jornada anual de neteja o clean-up day a tot Europa, a la 
que nosaltres ens hi hem inscrit.

L’alumnat de 1r d’ESO, juntament amb els delegats am-
bientals de cada classe i d’Aula Oberta, hem sortit durant 
dues hores a netejar la riera i els boscos del nostre voltant. 
Ens hem dividit en cinc  grups de deu persones, i acompa-
nyats per cinc professors  hem recollit tota mena de brossa: 
plàstics, piles, ampolles, llaunes, sabates, matalassos, ma-
letes, restes de cotxes...

Tot això ho hem pogut fer amb material que ens ha submi-
nistrat l’Agència Catalana de Residus i el resultat ha estat 
increïble: l’entrada de l’institut ha quedat ple d’andròmines 
de tot tipus! i el millor de tot ha estat sentir com alguns 
alumnes deien que aquest bosc és de Dosrius, i que no 
entenen com es pot maltractar tant.

D’altra banda, ha estat tota una experiència veure com els 
camins i boscos que netejàvem han quedat com si l’home 
no hi hagués passat. Esperem poder-ho repetir els propers 
anys i animem les entitats de Dosrius a participar-hi!

1. Resultats del Panell interguvernamental sobre el Canvi climàtic 
(IPCC 2014)
http://www.greenpeace.org/espana/es/Informes-2014/Abril/Resultados-cla-
ve-del-informe-de-mitigacion-del-IPCC/

2. Petjada ecològica. La petjada ecològica - Xtec

L’ ESO neteja els nostres boscos!!!

Medi ambient
Ensenyament
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El passat diumenge 2 de febrer, a partir de les 11:30 h i 
durant una hora i mitja, diferents carrers del centre de Dos-
rius es van omplir de música, color i festa amb la cercavila 
ambiental organitzada conjuntament pel Consell Comarcal 
del Maresme i l’Ajuntament de Dosrius.

Aquesta activitat, integrada en la campanya d’educació am-
biental que porta a terme el Consell Comarcal del Maresme i 
fi nançada per les societats Ecoembes i Ecovidrio, ha consistit 
en un espectacle de teatre de carrer i música de percussió, 
reforçada amb la presència d’educadors ambientals. 

L’espectacle té per objectiu conscienciar la població sobre el 
fet de reciclar correctament i aclarir els dubtes que es poden 
generar a l’hora de dipositar correctament els residus en el 
contenidor corresponent. Així conjuga l’activitat educati-
va, fent participar activament a la ciutadania, amb la festiva 
que aporten els gags dels diferents personatges – xanquers, 
acompanyats de contenidors mòbils i una bicicleta reciclada.

Durant l’espectacle s’han repartit 100 contenidors portalla-
pis, 500 tríptics informatius a la ciutadania i s’han efectuat 
74 enquestes per determinar el coneixement de la població 
vers la recollida selectiva (el 90% dels enquestats sap on 
es dipositen correctament les diferents fraccions de residus).

DADES D’INTERÈS:

La gestió de residus a Dosrius:
- Es gestiona la recollida selectiva dels residus sòlids mu-

nicipals següents a través del Consell Comarcal del Ma-
resme: envasos/embalatges lleugers, vidre, paper/cartró, 
orgànica, rebuig, restes vegetals i voluminosos, així com 
la deixalleria mòbil.

- Estadístiques ofi cials de l’Agència de Residus de Cata-
lunya (2012) 

- Població de Dosrius: 5.176 habitants
- Producció total de residus: 3.423,07 tones, signifi cant 

un 1,81 kg/hab./dia.
- Producció de recollida de rebuig: 2.351 tn (68,68%)
- Producció de recollida selectiva: 1.072,07 (31,32%)

o Vidre: 94,33 tn
o Envasos i embalatges lleugers: 81,96 tn
o Paper i cartró: 118,95 tn
o Orgànica: 134,50 tn
o Autocompostatge: 34,50 tn
o Voluminosos: 147,41 tn
o Restes vegetals: 393,43 tn
o RAEE: 8,95 tn
o Ferralla: 5,70 tn
o Olis vegetals: 0,28 tn
o Tèxtil: 0,30 tn
o Runes: 44,48 tn
o Residus especials: 1,65 tn
o Altres selectiva: 1,74 tn

Apunta-t’ho: recicla bé!
Teatre, música, festa i educadors ambientals als carrers 
de Dosrius per reciclar millor

Medi
ambient
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Les restes de poda del jardí
què n’hem de fer?

Medi
ambient

Abocament al carrer Turó de l’Home, que s’hauria d’haver fraccionat o dut 
a la deixalleria per no perjudicar el veïnat

HE NETEJAT EL JARDÍ, QUÈ EN FAIG DE 
LA PODA?

A Dosrius disposem de quatre possibilitats:

1.- AL CARRER HI HA CONTENIDORS 
MARRÓ FOSC PER A LES RESTES DE 
PODA.

Són per al dia a dia dels veïns i veïnes. No per als professio-
nals ni per a grans quantitats puntuals; per a aquests casos ja 
hi ha la deixalleria municipal.

• Què hi va:
Branques i restes llenyoses
Troncs i soques
Gespa, pinassa i fullaraca

• Sense bossa de plàstic!:
Si es detecta una sola bossa de plàstic, el contenidor ja 
no es pot dur a reciclar o la penalització econòmica és 
molt alta.

• A dins, no a fora!:
Com els altres residus, les restes de poda s’han de posar 
dins del contenidor. Si no hi caben, cal anar a un altre o bé 
a la deixalleria.
Els camions que recullen la poda no estan adaptats per re-
collir les restes de la vorera i els operaris no disposen del 
temps ni dels mitjans per fer-ho. 
Actuacions com aquesta, d’octubre de 2013 ens perjudi-
quen a tots: 

Vianants i vehicles no poden usar l’espai, redueix la visibi-
litat de circulació, es difi culta l’accés als contenidors, crea 
una imatge desagradable, pot encarir la tasca de recollida 
dels operaris que paguem entre tots, i endarrereix l’horari de 
pas a la resta d’àrees.

Es considera una infracció abocar qualsevol residu a la via 
pública, comporta sancions de fi ns a 6.000 €, i la policia 
obrirà acta per tal de sancionar els responsables.

2.- DEIXALLERIA MUNICIPAL (UBICADA 
A ARGENTONA)

Per quantitats que no caben als contenidors del carrer, es 
disposa de la deixalleria.

És un servei gratuït per a tots els veïns i veïnes del municipi. 
En alguns casos (jardiners, empreses de jardineria) poden 
haver-hi limitacions de quantitat o freqüència. Per demos-
trar que s’és veí del municipi, només cal presentar la 
targeta d’usuari de la deixalleria, que es pot passar a 
recollir per l’Ajuntament.

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

Horari: 
Dilluns a divendres: de 10 a 13 h i de 16 a 19 hores
Dissabtes: de 10 a 14 h i de 16 a 20 hores
Diumenge: de 10 a 14 hores

3.- L’AUTOCOMPOSTATGE DOMÈSTIC

Al jardí s’hi pot tenir un compostador, per convertir les res-
tes de menjar i de poda petita en un adob per a les nostres 
plantes.

Què s’hi pot posar?
Les restes del jardí (fulles, gespa, branques petites) barreja-
des amb les restes orgàniques de la cuina (verdura, peles de 
fruita, pa sec,...). Amb els mesos, aquestes restes perdran 
volum, s’assecaran i es transformaran en compost, un molt 
bon adob per a les plantes del jardí. 
Més informació de com fer-ho: www.arc.cat (Sensibilització)

Plànol d’accés a la deixalleria d’Argentona
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Té premi:
Els habitatges que hagin fet autocompostatge domèstic el 
darrer any, i per tant no hagin usat cap dels altres sistemes 
que ofereix l’Ajuntament de recollida de restes del jardí o 
orgàniques de la cuina, tenen una bonifi cació del 20 % en 
la taxa de la brossa de l’any següent. Per acollir-s’hi cal sol-
licitar-ho cada any presentant una instància a l’Ajuntament 
abans del 31 de desembre, per tal que se’ls faci una inspec-
ció tècnica. 

4.- CREMA DE LES RESTES

En el període de baix risc d’incendis (normalment entre el 16 
d’octubre i el 14 de març), branques, troncs i fulles es po-
den cremar dins les parcel·les particulars sempre i quan es 
compleixi la normativa. Només cal omplir el formulari de co-
municat de crema i presentar-lo al registre de l’Ajuntament.

Dins les parcel·les no hi poden quedar restes de poda (ex-
cepte si es trituren o es tallen a trossos de menys de 20 
cm de llarg), perquè poden suposar un risc d’incendis per 
a tothom.

SI LA SEPAREM BÉ, LA PODA DEIXA DE 
SER UN RESIDU 

Si les restes de poda no se separen, o hi ha bosses de plàs-
tic barrejades al contenidor marró fosc, tot ell va al rebuig, 

amb la resta d’escombraries.  En lloc de ser un recurs, es-
devé un residu que s’ha d’acumular en abocadors o cremar 
a la incineradora. 

En canvi, si separem bé la poda, pot esdevenir un producte 
útil mitjançant:

• Gestió pròpia com l’autocompostatge casolà o co-
munitari
Als jardins privats o públics. Se n’obté compost, un bon 
adob.

 
• Plantes de compostatge
Valorització material per obtenir com-
post, un bon adob.

 • Calderes i plantes de biomassa
Font d’energia renovable alternativa als com-
bustibles fòssils (gasoil, gas, etc.).
 

Quins benefi cis té posar la poda al seu lloc?
A Dosrius, més de 1.500 habitatges tenen parcel·les amb 
jardí, que generen moltes restes vegetals. Gestionar-les cor-
rectament permet:

• Estalviar recursos i millorar la qualitat dels sòls.
La utilització d’adobs orgànics com el compost, augmenta 

Medi
ambient
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la matèria orgànica dels sòls (jardins, 
terrenys agrícoles, forestals, terra-
plens, etc.) i en millora la fertilitat.
És una manera de col·laborar contra el 
canvi climàtic.

• Reduir l’entrada de residus biode-
gradables als dipòsits controlats i 
plantes incineradores.
Així es redueixen els problemes 
d’emissions de gasos, d’olors i de li-
xiviats que es generen en els dipòsits 
controlats i les incineradores.

• Reduir el risc d’incendis.
Una gestió incorrecta de la fracció 

vegetal (abandonaments o cremes 
incontrolades) pot derivar en risc d’in-
cendis, perquè són materials molt 
combustibles.

• Trinxadora.
L’Ajuntament disposa d’un servei 
de cessió d’una trinxadora. Per sol-
licitar-lo cal presentar una instància a 
l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Dosrius i La Funda-
ció El Maresme  han signat un conveni 
de col·laboració, per tal de facilitar la 
recollida d’oli domèstic als veïns del 
municipi de Dosrius. 

<...és una acció senzilla que 
afavoreix el medi ambient...>

A principis de març, es va efectuar la 
implementació de tres contenidors si-
tuats en zones properes als residents, 
evitant desplaçaments i facilitant la 
col·laboració dels veïns i veïnes. 

La Fundació El Maresme s’encarrega de 
la col·locació dels contenidors i també 
de la recollida de l’oli domèstic. En cas 
necessari, l’alternativa als contenidors 

seria la deixalleria municipal o mòbil.

L’Ajuntament vol reforçar el reciclatge 
de l’oli usat amb un triple objectiu:

1) Evitar la contaminació que suposa 
tirar l’oli per les canonades.

2) Promoure el reciclatge de l’oli usat.
3) Col·laborar amb el projecte social 

d’inserció de persones amb disca-
pacitats de la Fundació Maresme.

L’oli domèstic usat es pot reciclar i 
és una acció senzilla que afavoreix el 
medi ambient per partida doble. A més 
d’evitar que contamini aqüífers, sòls o 
perjudiqui les canonades, s’aprofi ta 
per crear diversos productes ecolò-
gics, com biodièsel o sabons. 

Passos a seguir:
1. Separa l’oli de cuina usat en una 

ampolla de plàstic
2. Utilitza un embut i vés omplint l’am-

polla fi ns que estigui plena
3. Busca el teu punt de recollida i di-

posita l’ampolla dins el contenidor

Punts de recollida:
• Casal de Dosrius, al carrer Marquès 

Castell Dosrius, 1. De dilluns a di-
vendres, de 15 a 19 hores.

• Casal de Canyamars, al carrer Ma-
jor, 43. De dilluns a divendres, de 16 
a 19 hores.

• Casal de Can Massuet, al carrer 
Maresme,1. De dilluns a divendres, 
de 16 a 19 hores.

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

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.

Nom: COCO
Sexe: Mascle
Edat: Uns set anys i mig
Raça: Pitbull

És un gos molt equilibrat i bo però 
necessita una adopció especial ja 
que ha de ser gos únic. El que li pas-
sa al Coco és que li agrada molt ju-
gar amb joguines i no li agrada gens 
compartir-les amb altres gossos. Va 
ser trobar al Santuari del Corredor.

Nom: XOCO
Sexe: Femella
Edat: 2,5 anys
Raça: Barreja

És una gossa molt bona, de mida 
mitjana, amb el pèl de color marró i 
uns ulls increïbles. És molt trapella 
i no para de saltar per cridar l’aten-
ció d’alguna persona que li faci ca-
rantoines.

L’Ajuntament de Dosrius, en col·laboració amb la Fundació El 
Maresme, ha ubicat tres punts de recollida d’oli domèstic usat

Gossos de la gossera municipal en adopció
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Fa uns tres anys que el Sr. Domingo Cifo Garcia va aterrar 
al nostre municipi.

Es tracta d’un home inquiet, exjugador del Barça Atlètic 
(Barça B) entre els anys 1969-1974, empresari del món de 
la restauració, del lleure que, fi nalment, va veure Dosrius 
com un lloc per viure i gaudir de la seva gent, de la vegeta-
ció i de l’indret on està ubicat el poble.

De seguida s’ha fet conèixer, ja que és un home fàcil i pla-
ner, que viu tots els esdeveniments del poble que pot.
 
Actualment, ha desenvolupat una idea que ja fa molts anys 
que portava al cap, per tant, d’esportista i empresari ha 
passat a inventor.

El seu descobriment es va presentar al Saló Internacional 
dels Inventors de Ginebra. En l’edició d’enguany hi van par-
ticipar 170 projectes, i de la seva especialitat, que és l’es-
portiva, se n’hi van presentar uns 30.

Un cop van ser valorades totes les propostes, se li va con-
cedir la medalla de plata.

L’invent consisteix en unes peces d’aliatge que es col·loquen a 
les sabates, especialment a les esportives, i que poden pesar 
des de 100 fi ns a 250 grams cada peça. És a dir, que es porta 
un pes addicional a cada peu, per reforçar la musculatura.

En Domingo ens ha explicat que les peces que pesen 250 
grams són per als esportistes d’elit.

Aquest producte ha tingut tant d’èxit, que hi ha empreses 
que parlen d’adquirir-li 300.000 peces. S’hi han interessat 
la casa Adidas, empreses d’Àustria, del Japó i, fi ns i tot, 
d’Austràlia. És a dir, que l’èxit de l’invent està garantit. 

Domingo, moltes felicitats!!!!

DOMINGO CIFO GARCIA
Inventor reconegut

Reconeixements



pà
g.

 4
7

ju
lio

l d
e 

20
14

   
el

fu
ll 

  n
úm

. 3
3

general
Grups
municipals

El proper setembre serà efectiva la fusió de les dues esco-
les de primària. Tot i que s’impartirà ensenyament als dos 
centres que tenim actualment, hi haurà una direcció, en 
principi una sola AMPA i un sol Consell Escolar.

La decisió del Departament d’Ensenyament de la Generali-
tat de Catalunya de fusionar els dos centres de primària va 
disgustar els agents implicats, per això tots plegats, inclòs 
l’ajuntament, vam fer una forta defensa de l’actual oferta 
d’escoles al municipi. 

Un cop es va veure que la decisió del Departament d’En-
senyament era irrevocable, amb els números d’escolarit-
zació a la mà, tots i totes ens vam posar a treballar per 
poder oferir un ensenyament de primària de qualitat, que 
generés confi ança, dintre de les complexitats d’un muni-
cipi amb tantes diferències, valors i plantejaments entre 
els seus habitants, però tant el professorat d’una i altra 
escola, com els representants de les dues AMPES, com 
els representants del Departament d’Ensenyament, com 
l’ajuntament han treballat intensament, mitjançant la cre-
ació d’una comissió, amb l’esperit que aquesta unifi cació 
representi sumar i més sumar.

Tothom s’ha arremangat i ha entès la necessitat de buscar 
consens, i això vol dir que moltes vegades s’ha de cedir per 
apropar posicions. Hi ha un fet molt signifi catiu, que des del 
PSC aplaudim, que delata que les dues Associacions de Pa-
res i Mares han treballat conjuntament, i del fruit d’aquest 
esforç ja ha sortit una AMPA, que serà el referent d’aquesta 
fusió i que representarà totes les famílies que porten els seus 
fi lls i fi lles al centre de primària del nostre municipi.

Cal ressaltar la generositat per part de tothom, i així ho 
demostra el fet d’haver-se proposat que el nou nom del 
centre escolar no faci referència a cap de les dues escoles 
de primària, que ja passen a la història del nostre municipi.

Tothom ha de treballar per assolir un mateix objectiu: Una 
oferta educativa i pedagògica que generi confi ança.

Grup Municipal del PSC de Dosrius

Ja fa tres anys que va haver-hi eleccions municipals. Un 
cop el poble va votar a les urnes ens va tocar entrar a 
l’ajuntament, i ho vam fer per treballar per al poble. Ens 
vàrem marcar uns compromisos i uns objectius.

Hem treballat molt fort per tal que l’ajuntament pugui coor-
dinar obres a can Canyamars, tenim el projecte per asfaltar 
els polígons B i C a exposició pública. Cal fer aquest pas 
administratiu perquè tothom pugui dir la seva i en el cas que 
no hi hagi al·legacions de contingut profund, el següent pro-
cés serà la licitació de les obres i, si no hi ha entrebancs, es 
podrà assolir un dels objectius més importants que teníem 
com a Grup Popular. Si aconseguim aquest objectiu, serà 
l’inici de nous plantejaments per a aquesta urbanització. 

A Can Massuet del Far s’han millorat els serveis i la infraes-
tructura. Asfaltar carrers és una d’aquelles feines que no té 
fi , però podem dir que mai s’havien habilitat tants recursos 
com els que s’han destinat aquests últims tres anys, per 
adequar els carrers de can Massuet del Far.

Un altre dels compromisos importants a can Massuet del 
Far era el de millorar el seu servei de Correus. Hem man-
tingut reunions d’alt nivell amb responsables de Correus, 
hem estudiat altres procediments per repartir el correu 
domiciliari, però la responsabilitat d’un servei tan perso-
nalitzat com el de correus ens ha portat a què el pas de 
millora sigui la desconcentració de bústies, ubicant-les als 
punts d’entrada del nucli urbà de can Massuet del Far, 
això sí, mantenint l’actual punt, a voluntat de cada usuari.

A Dosrius s’ha tirat endavant la millora dels carrers del nucli 
antic. Feia molts anys que es parlava d’aquesta transfor-
mació, però al fi nal s’ha assolit i aquests espais que esta-
ven ocupats per vehicles, sense lloc per als vianants, s’han 
transformat en un indret pacifi cat i molt més còmode per a 
les persones.

Seguim treballant amb el que ens toca fer dia a dia, però és 
una gran satisfacció veure com s’assoleixen objectius que 
uns anys enrere eren utopies.

Grup Municipal del PP de Dosrius

Un d’aquells reptes de compromís Els nostres compromisos es fan realitat

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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