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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 CASTELL DE DOSRIUS 93 791 93 48
ESCOLA CASTELL DE DOSRIUS
(CAN BATLLE)                 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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El municipi de Dosrius té 
unes característiques poc 
habituals, amb tres nuclis de 
població, amb identitat prò-
pia cadascun d’ells. El més 
extens en territori i habitants 
és el de can Massuet del 
Far, pràcticament tot ell amb 
cases a quatre vents, que 
també fa que la idiosincràsia 
de les persones que hi viuen 
sigui d’un tarannà molt di-
ferent al que tenen els resi-
dents als nuclis compactes. 
Això porta a  què els valors 
i els objectius de les perso-
nes siguin molt diversos, de-
penent d’on s’estigui ubicat, 
de quina procedència es 
vingui, amb referència a les 
persones arrelades i nascu-
des al municipi.

<...què és més important, 
haver-hi nascut o que es 
triï per viure-hi quan tens 
raó i coneixement?...>

Això no treu que tothom tin-
gui els mateixos drets, per-
què és allò que es diu: què 
és més important, haver-hi 
nascut o que es triï per viu-
re-hi quan tens raó i conei-
xement? 

El tema de la igualtat l’he 
defensat sempre. Fins i tot, 
va ser un dels punts que em 
va portar a entrar en políti-
ca, ja que als meus inicis les 
administracions funcionaven 
massa per coneixença, per 
qui eres, pel que aportaves, 
i això sempre acaba essent 
injust.

A banda de tot el que he ex-
plicat, ens toca viure un mo-
ment històric, amb uns ob-

jectius polítics que afecten 
tothom, que estan a l’odre 
del dia de qualsevol comen-
tari, qualsevol notícia i això 
genera un estar atent a tot 
el que succeeix i a les possi-
bles conseqüències que pot 
aportar, tant positives com 
negatives. Això que cadas-
cú ho valori d’acord amb la 
seva ideologia.

<...sempre he dit que la di-
versitat és rica, però amb 
la bandera del respecte...>

El nostre municipi no és aliè 
a tot el que viu el nostre país 
i també es refl ecteix i es vi-
sualitza aquest sentiment. El 
que cal fer, en primer lloc, és 
respectar-lo, perquè sempre 
he dit que la diversitat és 
rica, però amb la bandera 
del respecte.

Aquesta diversitat també 
està dins de l’equip de go-
vern, ja que un cop el poble 
va votar, varen sortir uns 
resultats i després els i les 
càrrecs electes han de tenir 
la responsabilitat de buscar 
la màxima governabilitat per 
a l’administració local. Com 
bé dic, dins l’equip de go-
vern hi ha independentistes, 
hi ha persones que són con-
tràries a la secessió, hi ha 
catalans i catalanes que no 
són ni nacionalistes ni inde-
pendentistes, és a dir, una 
diversitat ben rica.

La meva gran satisfacció és 
per com s’ha gestionat l’in-
terès públic compartit. En 
cap moment hi ha hagut cap 
discussió d’identitat, perquè 
tots tenim la responsabilitat 

que l’Ajuntament ha de tirar 
endavant a banda de tots 
aquests sentiments, perquè 
l’Ajuntament som tots i totes 
i per sort hi ha unes normes, 
uns reglaments i unes lleis 
que són les que marquen el 
camí a seguir.

<...En cap moment hi 
ha hagut cap discussió 
d’identitat...>

Gràcies a aquest ordre i dis-
ciplina s’ha assolit una ad-
ministració efi cient, efi caç en 
la gestió, amb el tema eco-
nòmic, amb estar colze a 
colze amb persones que te-
nen necessitats, sigui quina 
sigui la seva ideologia, però 
l’interès comú del municipi 
val més que la ideologia per-
sonal,  i això és una riquesa 
que cal explicar-la, ja que 
tothom se’n benefi cia. 

És motiu d’orgull que tin-
guem un Ajuntament orde-
nat, econòmicament viable, 
que siguem referents de fer 
les coses bé davant les di-
ferents administracions, dins 
la legalitat marcada per un 
sistema democràtic.

Aquesta és la meva gran 
satisfacció, transmetre la re-
alitat que per sort em toca 
viure. 

Un municipi divers en objectius, valors, plantejaments, …
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Aquesta urbanització ubicada al nucli de Canyamars és un 
repte per a l’Ajuntament, tot i que no està recepcionada i 
això vol dir que per tal que sigui competència de l’Ajun-
tament cal fer l’obra necessària: els seus carrers, l’enllu-
menat públic, les voreres, .... L’Ajuntament s’hi va posar 
per ser el gestor dels passos administratius que calia tirar 
endavant, amb l’objectiu que algun dia acabés essent re-
cepcionada per l’administració local.

<...vàrem veure la possibilitat de poder iniciar 
parcialment les obres que eren de primera ne-
cessitat....>

Al moment que es va prendre la decisió de canviar de sis-
tema, per tal que l’Ajuntament hi pogués intervenir, tots els 
experts en urbanitzacions ens varen aconsellar que aquest 
pas generaria molta problemàtica a l’administració local. 

A banda dels grans predicadors que constantment estan 
dient com s’ha de fer, defensant els seus interessos, es 
veia del tot impossible que la gestió la tiressin endavant 
els propietaris units en junta de compensació. Per tant, 
la responsabilitat que representa gestionar un ajuntament, 
ens va fer prendre la decisió que ningú aconsellava.

S’ha anat treballant administrativament per avançar i tan-
car temes, tot i la diversitat d’objectius d’algun dels seus 
propietaris, amb contenciosos a cada tràmit que es rea-
litza, amb molta gestió administrativa i molta feina del dia 
a dia que no es veu, però s’han anat fent passos per tirar 
endavant.

Un cop es va tenir aprovat defi nitivament el projecte de 
reparcel·lació, vàrem veure la possibilitat de poder iniciar 
parcialment les obres que eren de primera necessitat.

Un cop més, van aparèixer els predicadors de torn, amb 
l’opinió interessada i els plets pertinents a l’odre del dia, 
però els serveis jurídics donen suport a la decisió del go-
vern i, per fi , s’han pogut asfaltar dos polígons, que en-
tenem que era una necessitat de primer ordre que calia 
intentar realitzar de totes, totes.  

El temps dirà en quin sentit acabaran aquests contencio-
sos i les prediccions que es fan amb to negatiu, a vegades 
amb interès polític.
 
Caldrà seguir treballant i depèn de com acabi l’actua-
ció, administrativament i jurídicament parlant, de l’asfal-
tat del polígon B i C, caldrà plantejar noves actuacions, 
però sempre amb aquella condició que s’ha escrit, que els 
passos que es facin a can Canyamars no han de ser ni 
un problema molt greu per als seus propietaris, en termes 
econòmics, ni han d’hipotecar la hisenda municipal.

Can Canyamars

Carrer del Polígon B de can Canyamars ja asfaltat.

Carrer del Polígon C de Can Canyamars ja asfaltat, concretament el Camí 
de Mataró

OBJECTIU ASSOLIT

Obres
acabades
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Can Massuet té una extensió de 30 Kms. de carrers, 29 
de carrers interns, més un altre quilòmetre, que és el que 
hi ha des de la rotonda de la carretera que va de Dosrius 
a Canyamars fi ns a l’inici del nucli urbà, que es troba al 
començament de l’Av. de can Massuet.

Una de les necessitats més importants és l’arranjament 
de carrers. Sabem que el seu desnivell genera molt més 
desgast per l’atracció de les rodes dels vehicles, la ve-
getació, principalment els pins, que amb les seves arrels 
també rebenten molt aquests carrers i, per aquest motiu, 
representen una despesa constant.

<...Una de les necessitats més importants és 
l’arranjament de carrers....>
 
Fer tots els carrers costaria uns dos milions d’euros, però 
any rere any anem habilitant partides, ja sigui per tapar 
forats amb la brigada municipal o bé amb empreses es-
pecialitzades.

En aquests últims mesos s’hi han destinat uns 200.000  
euros, gràcies a subvencions d’altres administracions 
i s’han asfaltat força carrers, que eren els primers d’una  
llista llarga i inacabable.

Asfaltat de carrers a Can Massuet del Far

Un dels objectius de l’Ajuntament és el de millorar els espais 
públics. Per això es va escollir Canyamars per fer aquest 
projecte de posar jardineres als fanals. No ha estat fàcil cer-
car els recursos, però fi nalment els hem aconseguit.
 
Ara caldrà que les plantes de temporada que cada any s’hi 
posin facin lluir els carrers i places on s’han instal·lat.

Jardineres 
als fanals 
de Canyamars

Els carrers Vallès i Llinars de can Massuet del Far ja asfaltats.

Jardineres plaça de l’Església de Canyamars

general
Obres
acabades

OBJECTIU ASSOLIT

OBJECTIU ASSOLIT
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Projectes
en marxa

Ser càrrec electe local permet ser a altres administracions, 
com és el cas del Consell Comarcal del Maresme o de la 
Diputació de Barcelona.

<...t’assabentes de tota la capacitat que té 
aquesta administració...>

Són molt pocs els que tenen el privilegi de poder-hi ac-
cedir, ja que qui decideix qui ha d’anar-hi són els partits 
polítics, que mitjançant els resultats de les eleccions mu-
nicipals tenen alguns representants per escollir.

Aquest partit judicial, per al número d’habitants que ges-
tiona, pot nomenar tres diputats a la Diputació de Bar-
celona, dels 51 que té. Un cop passades les eleccions 
municipals el resultat va ser que CIU en tenia 2 i el PSC 
en tenia 1, i el PSC va escollir el nostre alcalde perquè fos 
diputat d’aquesta administració provincial. 

Això té grans avantatges, no perquè es tingui un tracte di-

ferent, però sí que t’assabentes de tota la capacitat que té 
aquesta administració, que dóna tant de suport als ajunta-
ments: Ajuts de línies de subvencions, romanents positius 
als que cal donar una altra direcció, contacte molt directe 
amb qui pren decisions. 

La sort que tenim en aquest mandat és que moltes vega-
des sabem  que tindrem una subvenció abans que ens 
l’hagin comunicat, això comporta que la comunicació arri-
bi al cap de setmanes o bé amb algun mes de retard, però 
nosaltres ja podem anar avançant.

Una d’aquestes obres que farem serà el canvi del terra del 
pavelló de Dosrius i la seva sonorització.

El pavelló de Dosrius és un equipament molt utilitzat, on 
s’hi fan disciplines diverses, tant esportives com culturals. 

Cal canviar tot el terra i instal·lar un equip de so fi x, amb 
les característiques correctes per a aquest espai.

Pavelló de Dosrius

Imatge del projecte on es veu com quedarà el pavelló de Dosrius.
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Projectes
en marxa

Un altre ajut que ens ha arribat de la Diputació és per fer 
obres sostenibles.

<...Aquestes obres seran fi nançades al cent 
per cent per la Diputació de Barcelona...>

Entenem que l’asfaltat de carrers entra en aquests tipus 
d’obres, ja que degut al seu deteriorament, constantment 
s’han de fer reparacions.
 
Concretament a Canyamars, de competència municipal, 
tenim el carrer que puja cap a l’església i el que va del fi nal 
del carrer Major cap a la Plaça de les Alzines. També està 
en una situació millorable l’Av. de can Figueres .

Una de les necessitats que tenim a Dosrius és acabar de 
lligar un tros que manca del camí que va a l’escola bressol, 
que és el que va des del carrer Mercè Rodoreda fi ns al fi nal 
del carrer Barcelona. 

Aquestes obres seran fi nançades al cent per cent per la 
Diputació de Barcelona.

Asfaltat dels carrers de 
Canyamars i camí de 
l’Escola Bressol

Imatge del projecte, amb els carrers a asfaltar:
A Canyamars: Carrer Major, Plaça de l’Església i Plaça de les Alzines i Av. can 
Figueres.
A Dosrius: Camí de l’Escola Bressol, des del fi nal del carrer Mercè Rodorera 
fi ns a l’escola.

Sempre hi ha obres en projecte i una de les que està a la 
primera línia per poder-la realitzar és la Plaça de can Mas-
suet del Far i la descentralització de les bústies de correu, 
que es volen ubicar a les entrades del nucli urbà de can 
Massuet del Far,  també mantenint  la ubicació actual.

Aquesta actuació estava preseleccionada per una línia 
d’ajuts anomenada PUOSC de la Generalitat de Catalu-
nya, però quan havia de sortir la confi rmació, es va anul·lar 
tot el pla de suport als ajuntaments de Catalunya.

Ara caldrà esperar altres subvencions que puguin sorgir o, 
fi ns i tot, s’haurà de mirar si és possible encaixar-la dins 
del pressupost del 2015. 

Plaça de Can Massuet del Far i Correus
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L’Ajuntament de Dosrius té la voluntat de continuar amb 
la urbanització dels vials de can Canyamars, sempre amb 
la premissa que el cost de les obres no sigui un proble-
ma econòmic per als propietaris d’aquesta urbanització, ni 
tampoc per a l’ajuntament.

Un cop ja s’ha acabat l’asfaltat dels polígons B i C de Can 
Canyamars, hem demanat un ajut a la Diputació de Bar-
celona, per a la redacció del projecte d’urbanització per 
asfaltar provisionalment els vials dels carrers existents a la 
UA XI-A de Can  Canyamars.

La Diputació de Barcelona ha valorat el cost de la redacció 
del projecte en 13.500 euros i farà una aportació de 12.150 
euros.

Els 1.350 euros restants els aportarà l’Ajuntament de Dos-
rius, a càrrec de les quotes urbanístiques que caldrà girar 
als propietaris.

La intenció és dividir el polígon A en tres fases, amb la 
fi nalitat de fer més viable l’actuació

Asfaltat dels vials del polígon A de la UA XI, 
Can Canyamars

L’equip redactor del projecte amb membres de l’Ajuntament de Dosrius.

Projectes
en marxa

S’ha fet una gran transformació als carrers centrals del nu-
cli de Dosrius, però  passa el que sempre hem dit que en 
un espai públic sempre hi ha coses a fer.

<...hem fet un projecte per penjar jardineres 
als fanals...>

Des de l’equip de govern creiem que hem de posar ele-
ments, per tal que aquest indret llueixi  molt més, ja que hi 
passen moltes persones al llarg del dia.
 
Per aquest motiu, hem fet un projecte per penjar jardine-
res als fanals, amb l’objectiu que sigui un espai molt més 
agradable, gràcies al qual tots i totes ens sentim més or-
gullosos del nostre municipi.

Jardineres als fanals de Dosrius

Tipus de jardineres que es col·locaran.
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S’ha de ser molt conscient de les 
característiques del nostre municipi, 
tres nuclis de població: Dosrius, Ca-
nyamars i El Far.

<...pateixen molt més dete-
riorament que en condicions 
normals...>
 
Cal fer una refl exió sobre aquest úl-
tim ja que a can Massuet hi tenim el 
50% de la població, nucli urbà sorgit 
de l’antiga urbanització Esmeralda, 
amb 30 Kms. de carrers, obres com el 
clavegueram, l’enllumenat públic, les 
voreres, etc, construïdes a l’inici de 
la urbanització, fi nals de 1960, 1970 i 
1980, amb molt poc control municipal 
i feta amb l’objectiu que els costos 
fossin mínims, amb la fi nalitat que els 
promotors aconseguissin el màxim 
rendiment.

Si ara un ajuntament sol·licités a la 
Generalitat de Catalunya fer una urba-
nització d’aquestes característiques 
tindria un no rotund per resposta. 

L’accés es fa a través d’una carrete-
ra de grans desnivells, amb el perill 
que genera i els costos econòmics 
elevadíssims que representa. No és 
el mateix subministrar aigua potable 
a un nucli compacte o recollir les es-
combraries en un lloc on les persones 
viuen en habitatges plurifamiliars, o 
fer-ho a can Massuet del Far, amb la 
gran extensió de carrers que hi ha, ja 
que això triplica els costos.
 
En aquests últims anys ens han sorgit 
sorpreses que no esperàvem. Cano-
nades de clavegueram del tot deterio-
rades a causa del desgast del temps, 
canalitzacions de torrents que s’han 
hagut de fer noves, legalitzar instal-

lacions elèctriques quilomètriques per 
tal que estiguessin dins de la  normati-
va, com a conseqüència del seu canvi 
de normativa, quilòmetres i quilòme-
tres de voreres que es van deteriorant 
i que cal arranjar i carrers que degut a 
la vegetació, principalment els pins, i 
el desnivell  pateixen molt més dete-
riorament que en condicions normals.

Tots aquests manteniments sempre 
representen cents mils d’euros. Moltes 
vegades, apareix el problema quan no 
s’hi comptava, per tant no està pressu-
postat, això comporta haver de cercar 
els recursos per actuar amb rapidesa.

Com a polític, el que dol més és que 
es tracta d’un pou sense fons i quan 
es canvien canonades o es modifi -
quen instal·lacions no es percep a 
simple vista,  per tant, sembla que 
s’enterrin els diners i els esforços. 

La conjuntura econòmica dels darrers anys, una situació 
que encara avui arrosseguem, ha provocat que les admi-
nistracions públiques, i particularment els ajuntaments, es-
tiguem patint greus difi cultats pressupostàries per afrontar 
les creixents necessitats dels ciutadans i ciutadanes amb 
els recursos econòmics i humans de què disposem. 

En aquest sentit des del departament de serveis tècnics 

municipals s’han realitzat en els darrers anys tot un seguit 
de redaccions de projectes d’execució, direccions d’obra 
i coordinacions de seguretat que, en no encarregar-se de 
forma externa a l’ajuntament, ha suposat un important es-
talvi de diners per a l’ajuntament de Dosrius, estalvi valorat 
en 265.749,25 €.

(annex.- relació de projectes d’obres locals)

Alguna de les obres executades han de suposar un referent 
en el perfi l del que és i ha de ser el nostre municipi: penso, 
per exemple, en l’Escola Bressol municipal, en les instal-
lacions municipals de Can Batlle, en el camp de futbol de 
gespa artifi cial, les pistes de pàdel de Can Massuet del Far, 
les obres d’adequació de la Plaça de la Germandat, etc.

Alguna de les obres que s’han executat, a més, han sigut 
d’una complexitat tècnica importantíssima, que cal no 
oblidar. Pensem, per exemple, en totes les actuacions que 
s’han executat en el clavegueram de Can Massuet del Far, 
en les obres de la Travessera de Dosrius, o en l’actuació 
provisional i urgent d’asfaltat a les Unitats d’actuació XI B i 
C de Can Canyamars, totes elles de molta entitat. 

En aquest sentit, els imprevistos i la pròpia singularitat 
de les obres, tot i difi cultar la seva execució, no han sigut 
obstacle per tractar de resoldre-les amb la màxima celeri-
tat possible, intentant minimitzar les molèsties que sempre 
causa qualsevol obra d’aquest tipus.

Can Massuet del Far un nucli que per la seva 
característica sorprèn constantment

general
Projectes
en marxa

Urbanisme
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Així doncs, serveixin aquestes línies per felicitar la professiona-
litat dels serveis tècnics municipals, així com per agrair molt es-
pecialment la paciència de tots els veïns i veïnes del municipi.

PROJECTE
Escola Bressol Municipal
Execució de voreres a Can Massuet 
Adequació de la plaça de la Germandat
Reforma local social sobre consultori de Canyamars
Reforma local de COVASA
Supressió barreres arquitectòniques Ajuntament de Dosrius
Enllumenat  Zona Verda del Molinot de Canyamars
Clavegueram Can Massuet TRAM 5
Clavegueram Can Massuet TRAM 1, 2, 3 i 4
Pista de Can Torres
Asfaltat Can Massuet 2009
Pistes de pàdel Can Massuet
Tancament camp futbol Can Batlle
Reforma vestidor, bar i piscina Can Batlle
Estintolament façana Torre de les Aigües
Passeres al carrer Esteve Albert
Instal.lació de gespa al camp de futbol de Can Batlle
Instal.lació de col.lector de pluvials al carrer Arenys - Tibidabo
Travessera Dosrius
Asfaltat Can Massuet 2014
Actuació provisional Can Canyamars Pol B i C
Pavimentació i sonorització pavellò Dosrius
Adequació Pou del Glaç

Joan Serra i Serrapinyana
Regidor d’Urbanisme

INTERVENCIÓ
De + Coo
Pr + De + Coo
Pr + De + Coo
Pr + De + Coo
Pr + De + Coo
Pr + De + Coo
Pr + De + Coo
Pr + De + Coo
Pr + De + Coo
Pr + De + Coo
Pr + De + Coo
Pr + De + Coo
Pr + De + Coo
Pr + De + Coo
Pr + De + Coo
Pr + De + Coo
Pr + De + Coo
Pr + De + Coo
Pr + De + Coo
Pr + De + Coo
De + Coo
Pr
Pr 

IMPORT
35.750,00
10.897,50
13.747,00
5.243,75

10.030,00
9.565,00
2.305,00
6.545,00

17.428,00
5.110,00
5.620,00

16.333,00
6.432,00
9.563,00
1.405,00
6.445,00

33.635,00
10.220,00
35.915,00
13.625,00
6.360,00
2.950,00

625,00
265.749,25

Annex.- Relació de projectes
Tipus d’intervencions realitzades
Pr = redacció de projecte d’execució
De = direcció d’execució
Coo = coordinació de seguretat

Urbanisme
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La Diputació de Barcelona ha concedit una subvenció a 
l’Ajuntament de Dosrius, inclosa dins el programa com-
plementari de suport a l’economia productiva local, en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per 
acondiciar el Pou de Glaç de Canyamars, per un import de 
15.190,95 euros. Aquesta subvenció representa el 100% 
del cost de l’actuació.

<...Aquesta subvenció representa el 100% 
del cost de l’actuació...>

La intervenció consisteix en:
• Col·locar barana de protecció per salvar els dos nivells 

interiors del Pou de Glaç.
• Col·locar dues fi nestres interiors de vidre i una porta de 

vidre, per crear més estanquitat dins del Pou de Glaç.
• Canviar els pòrtics exteriors, que estan molt malmesos
• Instal·lar un sistema de calefacció.
• Ajustar la porta principal.

Amb aquestes actuacions s’aconseguirà que l’interior del 
Pou del Glaç sigui més confortable, gràcies al sistema de 
calefacció instal·lat i als tancaments hermètics que s’hi re-
alitzaran, ja que durant tot l’any s’hi celebren diversos actes.

L’Ajuntament de Dosrius rep una subvenció de la Diputació 
de Barcelona per arranjar el Pou de Glaç de Canyamars 

El Pou de Glaç de Canyamars.

La Diputació de Barcelona continua rehabilitant 
la masia de Can Bosc 

Coberts annexes al pati principal. Edifi ci de la cantina.

La Diputació de Barcelona ha sol·licitat una llicència 
d’obres a l’Ajuntament de Dosrius, per portar a terme una 
consolidació  de la masia de can Bosc.

<...consolidació  de la masia de can Bosc...>

El projecte s’emmarca en les actuacions previstes al Pla 
Director de Can Bosc, que preveu la seva rehabilitació, la 
dels edifi cis adjacents i el seu entorn, com a equipament 
central del parc al Corredor. 

La intervenció és similar a les ja realitzades anteriorment 
a la resta del conjunt. Consisteix en la consolidació es-

tructural dels coberts annexes al pati principal i de l’edifi ci 
de la cantina, així com dels seus tancaments, recuperació 
de volums i accessibilitat dels espais, restant així oberts a 
esquemes funcionals compatibles amb les seves caracte-
rístiques. 

Encara que es fan petites accions puntuals, no s’intervé en 
el condicionament general de l’entorn i en les instal·lacions 
interiors i exteriors, que dependran dels usos derivats dels 
esquemes funcionals compatibles que s’acabin adoptant.

El pressupost d’aquesta intervenció està valorat en 
539.998,52 euros.
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És molt difícil preveure com evoluciona l’economia, fi ns 
i tot els que hi entenen més, la majoria de vegades, no 
ho encerten, però quan s’està al capdavant de la gestió 
de l’Ajuntament, concretament de l’àrea econòmica, s’ha 
d’estar molt atent a l’hora de prendre decisions que no 
puguin hipotecar el futur.

Posarem alguns exemples. Una entrada important o molt 
important per a un Ajuntament és l’impost d’obres. Es trac-
ta d’un recurs gestionat al 100% des del mateix consistori.

<...tot aquest efecte comporta que els recur-
sos han de sortir del nostre Ajuntament i de 
les famílies...>

A conseqüència de la crisi que s’ha patit, les obres pràc-
ticament s’han aturat del tot. Sempre s’explica que l’any 
2007, l’Ajuntament de Dosrius va ingressar uns 700.000 
euros en llicències d’obres. Aquest 2014 tancarem l’any 
amb un ingrés de 25.000 euros, aproximadament. Evident-
ment, això afecta molt a l’hora de donar serveis i fer noves 
infraestructures.

Un altre exemple el tenim amb l’escola bressol. L’Ajun-
tament la volia fer, buscava els recursos, però també era 
preocupant el que podia costar, anualment, a les arques 
municipals.

Ens vàrem animar quan des de la Generalitat es va signar 
un conveni per ajudar a fi nançar la gestió d’aquest equipa-
ment d’ensenyament, de 0 a 3 anys. El conveni deia que 
una tercera part del cost el pagarien els pares, una tercera 
part l’Ajuntament i l’altra tercera part la Generalitat de Ca-
talunya. Aquesta tercera part es calculava en 1800 euros 
per any i alumne.

Els primers anys aquest conveni va funcionar correcta-
ment, però ens vam trobar que a causa de la crisi, la Gene-
ralitat de Catalunya es va desdir de fer aquesta aportació, 
any rere any la va anar reduint i ara no hi ha cap compro-
mís d’ajudar a tirar endavant la gestió de l’escola bressol 
municipal. Evidentment, tot aquest efecte comporta que 
els recursos han de sortir del nostre Ajuntament i de les 
famílies, però tampoc podem carregar el que no aporta la 
Generalitat de Catalunya a les famílies, per això cal supor-
tar-ho des de la Hisenda Municipal. 

Un altre exemple de sorpreses desagradables el trobem 
en l’aportació del Govern Central cap als ajuntaments. 
Es tracta d’una quantitat que cada mes arriba, mitjan-
çant transferència. A l’inici de l’any es calcula el que es 
pot aportar als ajuntaments en referència a un percentatge 
dels impostos que es paguen pel consum del dia a dia. 
Evidentment, el consum ha baixat, això ha comportat la 
reducció d’impostos que recapta el Govern Central i quan 
han tancat l’any ens comuniquen que se’ls ha de retornar 
una quantitat de diners que havien avançat, en previsió 
d’uns ingressos, diners que ja s’han gastat i, conseqüent-
ment, l’any vinent l’aportació és a la baixa.

Aquests són tres exemples que t’ensenyen a prendre de-
cisions molt ajustades i a ser molt curós i estricte a l’ho-
ra de fer despeses i planifi car equipaments que no siguin 
sostenibles, és a dir, que tinguin un cost en els futurs anys.

Malgrat aquests contratemps, l’Ajuntament ha fet la feina 
correctament, i en aquests moments estem en una bona 
situació econòmica, sense haver de patir per poder afron-
tar les obligacions de pagaments que ens pertoquen, i 
a més ens podem permetre fer aventures com la de can 
Canyamars, per facilitar el pagament a qui pertoca i tirar 
endavant obres de primera necessitat.

La incertesa de l’economia a la Hisenda Local

Hisenda

L’Ajuntament de Dosrius ha considerat convenient fer ana-
lítiques en profunditat dels torrents de can Massuet del 
Far, on durant tants i tants anys s’hi varen abocar les ai-
gües residuals, sense cap mena de tractament.

Atenent que ja fa alguns anys que totes les aigües són 
reconduïdes cap a una planta de depuració, s’ha volgut 
conèixer en quin punt està la regeneració, tant de terres 
com de punts vegetals, i quin efecte pot haver produït el 
continu abocament d’aquestes aigües residuals.

Per aquest motiu, es va demanar ajut a la Diputació de 
Barcelona, que va acceptar donar-nos suport fent unes 
analítiques dins del seu laboratori i unes altres més especí-
fi ques, que s’encarregaren a laboratoris externs. Gràcies a 
aquestes analítiques es van obtenir informes on es detalla:

1) La qualitat de l’aqüífer a l’entorn dels antics abocaments.
2) L’estat edafològic dels sòls i la conservació (o la ine-
xistència de contaminació i danys) a la coberta vegetal a 
l’entorn dels abocaments. 

La Diputació s’ha fet càrrec, tant del suport tècnic com de l’eco-
nòmic, que ha consistit en fer unes analítiques i encarregar-ne 
unes altres externament, per un cost total de 2.069,28 euros.

El resultat d’aquestes analítiques demostra que no hi ha 
cap residu que s’hagi mantingut, tot el contrari, els nostres 
torrents estan en perfectes condicions de salut, tant a ni-
vell d’invertebrats, com d’estat vegetal.  

Al mateix temps, la Diputació també ens ha concedit un 
ajut de 2.100 euros, per condicionar espais esportius del 
nostre municipi.

Subvencions per a actuacions municipals
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Ja hem anat informant que la gestió econòmica de l’Ajun-
tament de Dosrius dóna uns resultats positius per a l’inte-
rès de tots plegats.

<...l’equilibri econòmic, el romanent de treso-
reria i l’endeutament, tots ells tenen el semà-
for verd...>

Un any més, la Diputació de Barcelona ens ha fet arribar la 
“Diagnosi econòmica i fi nancera” de l’exercici de 2013, un 
cop tancat aquest any econòmic.

Els indicadors més evidents de l’estat favorable de la Hisen-
da Local vénen marcats per tres paràmetres que al fi nal de 
l’anàlisi són valorats: l’equilibri econòmic, el romanent de 
tresoreria i l’endeutament, tots ells tenen el semàfor verd.

A més a més, hi ha alguns paràmetres que caldria ressal-
tar, comparant-los amb el grup d’ajuntaments de les ma-
teixes característiques que Dosrius, per al número d’ha-
bitants, com pot ser l’endeutament per habitant al nostre 

municipi, que és de 404 euros/habitant, quan la mitjana del 
Maresme és de 686 euros/habitant.

Els benefi cis d’aquesta situació econòmica, amb la qual  
dia a dia s’està treballant, reverteixen en poder mantenir 
serveis com: l’escola bressol, subvencionar el transport 
escolar, fer obres a can Canyamars, amb les condicions 
que s’han plantejat, asfaltar carrers a can Massuet del Far, 
... i així podríem anar dient serveis per cobrir les necessi-
tats de la nostra població.

Semàfors verds en tots els paràmetres econòmics de 
l’Ajuntament

Hisenda

Amb registre d’entrada núm. 3322, l’Ajuntament de Dosrius ha rebut una notificació de la Diputació de Barce-
lona, comunicant-li la concessió de diversos ajuts econòmics, per un import total de 39.013,38 euros. Els ajuts 
són els que a continuació es detallen:

<...per un import total de 39.013,38 euros...>

NOM ACTUACIÓ        IMPORT CONCEDIT

* Escola bressol municipal de Dosrius “La Caseta del Bosc”   2.534,00 euros
* Monitoratge i compra de material esportiu per al gimnàs de Dosrius  1.538,00 euros
* Esterilització de colònies de gats al carrer     1.000,00 euros
* Centenari Esteve Albert i Corp (1914-2014)     1.000,00 euros
* Subministrament i col·locació “Torre de les Aigües” xarxa a finestres,
  Balconades i teula        2.572,68 euros
* Tractament de vegetació de parcel·les no edificades municipals  14.442,77 euros
* Desenvolupament i aplicació de polítiques transversals en matèria de
  gènere i igualtat d’oportunitats: ESPAI DONA DOSRIUS   13.711,93 euros
* Cursos per a adults        2.214,00 euros

Tots aquests ajuts són fruit de la persistència dels càrrecs electes a l’hora d’anar a buscar recursos a altres 
administracions, recursos que van molt bé a les diverses àrees de l’entitat local, ja que ajudaran a portar a 
terme les polítiques culturals, d’ensenyament, d’esports, d’igualtat de gènere, de medi ambient...  que des de 
l’Ajuntament de Dosrius tant es promouen.

L’Ajuntament de Dosrius rep diverses subven-
cions de la Diputació de Barcelona
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M’agrada viure amb intensitat tot el que succeeix al 
nostre municipi. Tothom coneix que sempre que puc 
m’interesso per totes les circumstàncies, generalment  
les negatives, que dia rere dia passen a la nostra comu-
nitat, bàsicament pel que m’explica la policia local, amb 
la qual  hi tinc un contacte molt directe.

<...es necessita valentia, convenciment del 
que s’ha de fer, ja que aquesta actuació 
pot salvar vides...>
 
És ben cert que el cos de la Policia Local podria ser 
molt més nombrós, però a vegades l’important no és 
la quantitat, sinó la qualitat i d’això sí que m’agradaria 
parlar-ne.

La nostra policia té les mancances que té, però la pre-
paració dels agents és d’un nivell alt. Concretament, 
em remetré a alguna actuació brillant de la nostra poli-
cia que, fins i tot, podríem dir que va salvar la vida a la 
persona que va atendre, portant a terme una actuació 
que no era obligada per a l’agent.

Ja he explicat en diverses ocasions que la majoria de 
membres de la Policia Local de Dosrius han fet cur-

sos de reanimació, en cas de parada cardiorespiratò-
ria, conjuntament amb càrrecs electes i representants 
d’algunes entitats. Això significa que qui fa aquest curs 
té el carnet de manipulador de desfibril·lador. Aquests 
aparells s’han anat ubicant en equipaments municipals 
on hi ha més concurrència de públic.

Aquest títol o carnet s’obté després d’haver fet les cor-
responents  pràctiques en casos hipotètics, però quan 
et trobes davant d’un moment que s’ha d’actuar es ne-
cessita valentia, convenciment del que s’ha de fer, ja 
que aquesta actuació pot salvar vides.

En algun servei que ha fet la Policia Local s’ha activat al 
cent per cent, tant que les persones que veien la seva 
acció es feien creus que un policia local d’un municipi 
com Dosrius tingués aquest coneixement i aquesta ma-
nera d’actuar en casos  tan delicats.

Serveixi aquest escrit per expressar la satisfacció ge-
neralitzada pels serveis que fa la nostra policia i també 
com a reconeixement.

Josep Jo i Munné
Alcalde

Reconeixement molt especial a la tasca de la 
nostra Policia Local

Amb l’esperit de tenir una assistència tan acurada com 
ens sigui possible, pel que fa al tema de les emergències 
que sorgeixin al nostre municipi, hem fet un pas endavant, 
amb la fi nalitat de ser més efi cients en temps i serveis.

Al ser un municipi de grans extensions amb disseminats 
difícils de localitzar, ja sigui per part dels serveis d’am-
bulàncies o bé de bombers, s’han fet reunions amb els 
responsables de les emergències de la Generalitat de 
Catalunya, amb la fi nalitat que tinguin tota la informa-
ció possible a l’hora que qualsevol persona els reclami, 
ubicant amb exactitud l’indret on cal desplaçar-se, sigui 
quina sigui l’emergència, ja que entenem que en tots els 
casos el temps és crucial per a qualsevol intervenció de-
manada.

<...hem fet un pas endavant, amb la fi nalitat 
de ser més efi cients en temps i serveis...>

No hi ha cap problema pel que fa als carrers i números 
dels nuclis de població, Dosrius, Canyamars i can Mas-
suet del Far. L’esforç l’hem centrat en les urbanitzacions 
no consolidades, com poden ser: can Canyamars, can 
Brugueràs, les Costes d’en Guinart, la Gavarra, identi-

fi cant perfectament la parcel·la, el número i les seves 
coordenades, sobretot en els casos de can Brugueràs, 
la Gavarra i les Costes d’en Guinart. Aquestes coorde-
nades s’han enviat al propietari, amb la fi nalitat que les 
tingui a un lloc que es pugui visualitzar perfectament, per 
si ha de trucar al servei d’emergència.
 
Al mateix temps, també s’han identifi cat indrets on l’he-
licòpter medicalitzat pot aterrar en situacions de neces-
sitats. Això no vol dir que si el pilot de l’helicòpter consi-
dera que la necessitat aconsella aterrar en un indret més 
proper a l’emergència, si és possible, faci l’ aturada allà 
on consideri convenient.

Ja s’ha tingut alguna experiència i la valoració ha estat 
molt positiva.

Cada vegada està més ordenat el tema de les 
emergències al nostre municipi

Seguretat



pà
g.

 1
5

de
se

m
br

e 
de

 2
01

4 
  e

lfu
ll 

  n
úm

. 3
4

generalSeguretat

El divendres dia 19 de setembre de 2014, a una sala de 
sessions de la Corporació Local, la Sra. M. Teresa Casado 
Cadarso, directora general d’Administració de Seguretat 
del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, i 
el Sr. Josep Jo, alcalde del municipi de Dosrius, van signar 
dos convenis, concretament el SIPCAT I RESCAT, que es-
tableixen la col·laboració entre ambdues administracions, 
pel que fa referència a temes en matèria de policia local, 
emergència i seguretat.

<...el cos de la Policia Local de Dosrius està 
estretament vinculat i connectat amb altres 
cossos policials de Catalunya...>

El SIPCAT té per objecte establir les bases i fi xar els as-
pectes institucionals, tècnics i jurídics de la cessió d’ús 
del programari de gestió i suport als processos de les po-
licies locals de Catalunya i la integració de l’Ajuntament 
en el sistema d’informació policial de Catalunya.

El RESCAT dóna resposta a les necessitats dels diversos 
cossos de seguretat i emergència de les administracions 
públiques catalanes. La xarxa RESCAT és una xarxa de 
radiocomunicacions mòbils que permet la comunicació 
entre usuaris, i que facilita tant la tasca de cada cos o 
col·lectiu per separat com l’actuació conjunta i la coordi-

nació entre els col·lectius en actuacions d’emergències o 
seguretat. 

Gràcies a la signatura d’aquests dos convenis, el cos de 
la Policia Local de Dosrius està estretament vinculat i con-
nectat amb altres cossos policials de Catalunya.

Signatura de dos convenis amb la Generalitat 
de Catalunya

La Sra. M. Teresa Casado i el Sr. Josep Jo, en un moment de la signatura del conveni.
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El cap de setmana del 18 i 19 d’octubre es va celebrar a 
Canyamars la XI Edició de la Fira del Bosc Medieval.

La d’enguany es pot dir que ha estat la fi ra de l’orgull de 
la gent de Canyamars, ja que va tenir un èxit sense prece-
dents en participació, en millores, en temps, en actes, ...

Estem convençuts que el que any rere any s’hi ha anat 
afegint, fruit del viure intensament aquest esdeveniment, 
ha fet que les coses es fessin bé, a base d’esforç, sacrifi ci 
i, sobretot, participació de la gent de Canyamars, dels que 
s’estimen el seu entorn, els seus carrers, el seu poble, i 
això es captava quan es parlava amb ells, sorpresos i feli-
ços per la gran quantitat de visitants que vàrem tenir.

La Policia Local calcula que hi varen passar unes 12.000 
persones, entre els dos dies. 

En alguns moments va ser difícil estacionar el vehicle, però 
es veia que tothom tenia ganes de fer un bon servei i que 
el visitant quedava content, cosa que dóna un plus molt 
especial, ja que la Fira del Bosc Medieval de Canyamars 
s’ha consolidat com una fi ra de referència al nostre país.

A tothom moltes gràcies per tot el que hi  heu aportat!

Josep Jo i Munné
Alcalde

Fira del Bosc Medieval de Canyamars 
2014. És un orgull el que s’ha assolit

Novetat d’enguany: Murals d’entrada a la Fira del Bosc Medieval.

Ambient de fi ra.

Promoció
econòmica
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Espectacle constant durant la fi ra.

Vista de la fi ra.

Intensitat de públic durant els dos dies de la fi ra. Pla del Molinot: Espectacle de l’indret i de les activitats organitzades.



Un any més s’ha celebrat al nucli de Canyamars la XI edi-
ció de Fira del Bosc Medieval. I un any més, s’han tornat a 
superar rècords: d’assistència, de paradistes, d’activitats 
i de felicitacions. 

Els participants en aquesta edició han superat les 12.000 
persones. Tot i que diumenge al migdia segueix sent el 
moment àlgid i de més afl uència, en aquesta edició hem 
de destacar la gran afl uència de públic el dissabte a la nit. 
Això sumat a una bona temperatura i a l’alegria general 
que hi havia en l’ambient, va fer que es creés una atmos-
fera molt i molt especial. 

Pel que fa a les parades, aquest any s’ha arribat a la xi-
fra rècord de 68. Darrera d’aquests paradistes hi ha una 
selecció per part de l’organització per assegurar-se que 
totes les parades compleixen els requisits estètics i que es 
poden adaptar sense cap problema a l’ambientació me-

dieval. Es té cura també de no intentar repetir parades, 
per d’aquesta manera garantir que tots els participants s’hi 
poden “guanyar la vida” i passar el cap de setmana amb 
alegria i bona actitud. 

Intentem cada vegada donar més protagonisme a les ac-
tivitats, de manera que tot aquell que visiti la Fira del Bosc 
Medieval passi així més temps a Canyamars i gaudeixi 
d’una experiència més global. 

Volem destacar el paper de les entitats del municipi que 
han participat en aquesta edició de la Fira del Bosc Medi-
eval. Sense la seva implicació i col·laboració aquest esde-
veniment no tindria ni de lluny la rellevància i importància 
que ha arribat a tenir.  

A continuació reproduïm algunes imatges de la Fira del 
Bosc Medieval, amb alguns dels seus participants.

Fira del Bosc Medieval de Canyamars
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La música es defi neix com l’art de combinar els sons 
d’acord amb les lleis de la melodia, l’harmonia i el ritme. En 
aquesta defi nició hi intervenen tres aspectes fonamentals 
a tenir en compte i aquests tres aspectes es podrien inten-
tar extrapolar a una cosa tan diferent, però a la vegada tan 
important, com és la joventut.

La joventut, podríem dir que encaixa perfectament amb 
les característiques de la música. Ser jove, a vegades, pot 
arribar a ser  tot un art. Els joves tenen el seu “ritme”, la 
vida per a ells transcorre a un “tempo” que moltes vega-
des nosaltres no som capaços d’entendre o, fi ns i tot, som 
incapaços d’intentar-ho fer. 

El ritme dels joves no té res a veure amb el dels adults, res 
a veure amb els dels nens, res a veure amb el de la gent 
gran; en defi nitiva: res a veure amb el de cap altra edat. 
Ells, degut a la seva joventut, tenen un “tempo” que, per 
depèn quines coses, sembla que s’han de menjar el món 
però i, a vegades, per depèn quines altres no els agrada 
que els pressionin ni els estiguin a sobre.

“L’harmonia” d’un jove la podríem defi nir com el seu en-
caix en la societat. Un encaix quasi sempre difícil i moltes 
vegades problemàtic. És època de canvis i de buscar el 
seu lloc en cada una de les facetes de la vida. És època 
de reivindicacions i d’intentar fer-se valer i de demostrar a 
tothom les seves possibilitats i aspiracions de futur.

La “melodia” podria ser com cada una de les “notes” que 
ells van produint en el dia a dia amb cadascun dels seus 
actes i maneres d’actuar. Aquestes “notes”, per separat, 
potser no tenen cap sentit, però en conjunt mostren la 
seva identitat, el seu tarannà i el seu saber fer.

Tot això només ho expliquem per fer veure que els joves, 
moltes vegades, són incompresos i mal etiquetats per 
molts de nosaltres: ens és més fàcil buscar-los defectes 
i recriminar-los actituds poc correctes (sempre segons el 
nostre criteri) que intentar entendre que ells tenen les se-
ves necessitats i tenen una manera de veure la vida dife-
rent a la nostra. Com diria l’Andreu Buenafuente la seva 
manera de ser “no és millor ni pitjor, sinó diferent”. Sí que 
és veritat que la seva formació en la vida no està acabada, 
ni de bon tros, però sempre és més adequat aconsellar un 
jove que no pas renyar-lo, castigar-lo o obligar-lo que sigui 
com nosaltres teníem pensat que fos.

Cada jove té el seu propi estil, continuant amb el símil de la 
música, podríem dir que hi ha personalitats més “heavys”, 
altres que són més “punks”, n’hi ha de més “rockeres”, de 
més “clàssiques”, de més “modernes”... Cada estil musi-
cal és molt diferent a la resta, de la mateixa manera que 
cada jove és diferent a la resta de joves.

D’aquestes diferències “d’estils” en som plenament cons-
cients a la regidoria de joventut de l’Ajuntament de Dos-
rius. És per aquest motiu que, constantment, ens esfor-
cem i treballem per donar una programació als joves el 
més interessant possible i, sobretot, el més variada possi-
ble. Estem del tot convençuts que aquest esforç realitzat 
val la pena ja que en aquests darrers mesos la participació 
i implicació juvenil ha estat del tot satisfactòria.

Al mateix temps que els espais joves han continuat amb 
les seves activitats diàries, en aquest darrer semestre hi 
ha hagut tres actes estrelles on els joves hi han participat i 
han gaudit de totes les ofertes que els hem proposat.

Els joves, la música del futur!

La Diputació de Barcelona ha concedit a l’Ajuntament de 
Dosrius un ajut de 38.181,79 €, inclòs dins del Programa 
Complementari de suport a l’economia productiva local, que 
té per objecte central el foment de l’ocupació, mitjançant la 
contribució específi ca al fi nançament d’aquelles despeses 
derivades dels Plans Locals d’Ocupació.

<...contractació de nous treballadors que 
es trobin en situació legal de desocupació i 
de risc social...>

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió ordinà-
ria realitzada el dia 02 d’abril de 2014, va adoptar l’aprovació 
del Pla Local d’Ocupació 2014, adreçat a la contractació de 
nous treballadors que es trobin en situació legal de desocu-
pació i de risc social.

Es van elaborar les bases de selecció, que garantien els 
principis de concurrència, imparcialitat i objectivitat, tenint 
en compte la situació laboral dels aspirants i es va portar a 
terme el corresponent procés de selecció.

La Diputació de Barcelona dóna a l’ajuntament un 
ajut de 38.181,79 €

Joventut

Promoció
econòmica
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En primer lloc, m’agradaria destacar la festivitat de Sant 
Jordi. Un cop més van participar en aquesta diada tan 
especial per als catalans, i no només hi van fer acte de 
presència, sinó que també van col·laborar en la realitza-
ció de jocs i activitats per als més menuts. Des d’aques-

tes ratlles aprofi tem per agrair-los la feina tan ben feta. 
Segur que els nens i nenes, que van participar del Sant 
Jordi a la plaça Can Torres de Dosrius, van quedar molt 
satisfets amb les activitats proposades per aquest grup 
de joves voluntaris.

Pocs mesos després, i coincidint amb les vacances es-
colars, vam organitzar l’Estiu Jove. Un cop més es van 
muntar una pila d’activitats per a tots els gustos. Les dues 
activitats que van tenir més afl uència de públic i que van 
causar més satisfacció a tots els participants van ser la 
sortida a Water World i la Sortida a Port Aventura.

La sortida a Water World va anar molt bé: van ser més 
de 60 els participants que van poder gaudir de tot un 
dia a les fantàstiques atraccions d’aigua d’aquest parc 
temàtic. Piscina, sol i atraccions aquàtiques... Què més 
es pot demanar!!!

Sant Jordi

La sortida a Water World .
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A principis de setembre es va fer la tradicional sortida a 
Port Aventura. Enguany també van ser molts els partici-
pants, fi ns a un total de 80, els que hi van anar i van poder 
gaudir del Dragon Khan, el Furius Baco, el Tutuki Splas, 
el Shambhala, l’Estampida, l’Hurakan Condor i a totes 
les atraccions del tan conegut parc de Salou. El dia hi va 

acompanyar, no va fer molt solt però tampoc va fer fred 
ni va ploure. A més, no hi havia gaire gent, i això va fer 
que els nois i noies poguessin pujar a una pila d’atraccions 
sense fer gaire cua, tot un miracle: anar a Port Aventura i 
no fer cues!!! Un dia rodó!!!

La resta d’actes de l’estiu jove, van ser molt variats: des de 
gimcanes pel poble, fi ns a la realització de tallers de ma-
nualitats, passant per campionats de Wii, de futbolí, pàdel, 
ping pong... Totes aquestes activitats van ser dirigides per la 
Maite (la dinamitzadora juvenil), que va col·laborar en acon-
seguir que els joves gaudissin d’un estiu espectacular.

El tercer grup d’actes que ens agradaria destacar va ser 
les Festes Majors. Sí que és veritat que no són exclusiva-
ment per a joves, però els actes que es van fer amb ells i 
per a ells van ser molt satisfactoris per a tothom. Les nits 
joves van tenir molta afl uència, però també volem men-
cionar aquelles activitats en les quals els joves van tenir 
la difícil tasca d’ajudar a organitzar-les i que, creiem, se’n 
van sortir amb molt bona nota: gimcanes i festes infantils, 
xeringades, xocolatades...

Joventut

La sortida a Port Aventura.

Festa Major can Massuet.
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Festa Major can Massuet.

Festa Major Canyamars.

Festa Major Dosrius.
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Actualment, no volem deixar que els “instruments” de la 
regidoria de joventut es rovellin i ja estem preparant les 
properes “actuacions” perquè els joves les puguin gaudir i 
continuar participant del “concert” de la seva vida. Ja es-
tem preparant el Curs de Monitors de Lleure, l’Esquiada 
Jove i el Nadal Jove amb la seva tradicional Cavalcada 
de Reis.

El curs de monitors de lleure es té previst que es desen-
volupi durant els mesos de desembre i gener. Fins ara, en 
tots i cadascun dels anys que s’ha proposat aquest curs, 
s’ha pogut realitzar: sempre hi ha joves en el nostre mu-
nicipi que estan disposats a aprendre i formar-se per al 
futur... i això és d’admirar.

I bé, ja que diuen que en aquesta vida no tot és només 
treballar, també estem preparant l’Esquiada Jove que, en-
guany, possiblement serà a La Molina o a la Masella. De 
ben segur que, com sempre ha passat fi ns ara, en aquesta 
sortida també s’hi apuntarà una pila de joves amb ganes 
de fer esport o de passar un dia molt agradable, envoltats 
de natura i neu.

Ja per acabar, només queda parlar del Nadal Jove i de la 
Cavalcada de Reis. Esperem que els joves del municipi 
s’hi involucrin com sempre i, a part de participar a totes les 

activitats que els proposem per a les vacances de Nadal, 
tornin a col·laborar molt activament en l’organització de la 
Cavalcada de Reis. Ells, cada any, són els encarregats de 
portar el carbó als nens... una activitat que potser no és 
de les més gratifi cants de la cavalcada però que estem 
segurs que és fonamental: una miqueta (i dic només una 
miqueta) de carbó per a aquells nens i nenes que no s’han 
portat del tot bé, és totalment necessari!!!  

No ens agradaria acabar aquestes ratlles, sense recor-
dar-vos que continuem treballant de valent en l’elaboració 
del “Pla Local de Joventut de Dosrius”. Actualment, ja s’ha 
acabat la “Diagnosi de la Realitat Juvenil”. Gràcies a l’ajut 
de la Diputació de Barcelona, hem pogut fer aquest estudi 
que esperem que suposi un bon tret de sortida per a l’ela-
boració d’aquest pla tan important per als nostres joves.  

Els joves han de ser els principals “cantants” i “solistes” de 
la seva vida, però des de la Regidoria de Joventut estem 
convençuts que nosaltres els hem de proporcionar els mit-
jans perquè es puguin desenvolupar en totes i cada una de 
les facetes del seu present i del seu futur...

... que no els falti mai cap “instrument” ni cap “escenari” 
per poder fer un bon “concert”!!! 

Joventut

Cultura

El nostre municipi té moltes entitats que donen vida a nivell 
d’esports, de cultura, de lleure, de tradicions, però n’hi ha 
una que m’agradaria ressaltar d’una manera molt especial, 
que és l’Arxiu Municipal. 

<...durant aquest 2014 hem tingut la sort de 
poder gaudir de tot un conjunt d’actes diver-
sos, ben pensats, ben organitzats i ben dis-
senyats...>

És cert que té unes característiques diferents de la resta 
d’entitats, ja que es tracta d’un servei municipal, regentat 
per la regidoria de Cultura, però la seva ànima està forma-
da per persones que el fan funcionar durant el seu temps 
lliure. Aquesta característica sempre és d’agrair i admirar, 
sigui quina sigui l’entitat.

L’any 2014 ha estat molt prolífi c, hem celebrat el centenari 
del naixement de l’Esteve Albert i Corp (Dosrius 1914-An-
dorra 1995), hem commemorat la trobada del primer do-
cument que parla del Castell de Dosrius, així com també 
els 300 anys de la Guerra de Successió. Això signifi ca 
reunions, actes, trobades, xerrades, sortides, excursions, 

celebracions, ..., que s’han hagut d’anar organitzant des 
de l’Arxiu Municipal de Dosrius (AMD).
 
Quan organitzen un esdeveniment i hi assisteixes, quedes 
del tot meravellat i orgullós que dins de la nostra comuni-
tat hi hagi persones que es lliuren  de manera altruista per 
donar a conèixer i difondre la història, perquè el passat no 
sigui oblidat, per donar-li contingut al que érem i al que 
teníem, per tal d’ entendre millor el que som i el per què.

En defi nitiva, vull fer aquest reconeixement i agraïment a 
les persones que són responsables del nostre Arxiu Mu-
nicipal, perquè gràcies al seu treball i a la seva immensa 
capacitat, durant aquest 2014 hem tingut la sort de poder 
gaudir de tot un conjunt d’actes diversos, ben pensats, 
ben organitzats i ben dissenyats.

Sílvia Garrido i Galera
Regidora de Cultura

Un arxiu municipal per estar-ne orgullós
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El dissabte dia 12 de juliol de 2014, va tenir lloc a Dosrius 
la Jornada del Centenari Esteve Albert i Corp (1914-2014).

La Comissió organitzadora de l’homenatge a l’Esteve Al-
bert i Corp, formada per la regidoria de Cultura, l’Arxiu Mu-
nicipal de Dosrius (AMD), veïns i veïnes del municipi, així 
com també per entitats del poble, va pensar homenatjar 
l’Esteve Albert dedicant-li una jornada en la qual els in-
drets que ell tant havia admirat i estimat hi fossin presents, 
així com també la seva vida i obra, la seva poesia, el teatre, 
les cançons populars, el ball de l’ós, ...

Com que l’Esteve Albert fou la persona que va idear i va 
impulsar “El Pessebre Vivent d’Engordany” a Andorra,  i 
fou la persona que va dir que  el Dosrius de quan ell va 
néixer era “un poble de pessebre”, el títol de la jornada, a 
proposta d’en Ramon Godino, estava clar “El pessebre de 
l’Esteve Albert. El Dosrius de 1914”

Es va fer tal i com ell treballava, a la seva manera, a l’aire 
lliure, utilitzant els escenaris naturals, amb la gent del po-
ble, amb els homes, les dones, els joves, els nens i les ne-
nes, amb persones de totes les edats i de tot el municipi, 
així com també amb propietaris de botigues i comerços, 
que van pensar, van idear, van treballar, van col·laborar en 
aquest acte d’homenatge, que es va convertir en un pes-
sebre, un pessebre que representava la manera de fer i de 
viure de la gent de Dosrius de 1914. Un Dosrius que vivia 

del camp, que la gent era de pagès, amb uns costums i 
una manera de fer determinades, una manera de viure que 
fascinava i admirava l’Esteve Albert.

Els veïns i veïnes del seu poble es van vestir d’època, amb 
estris casolans, amb bestiar, amb eines del camp, amb 
productes de la terra i van sortir al carrer, es van caracte-
ritzar de personatges de l’època i van reproduir escenes 
de la vida quotidiana, pensant que aquesta era la millor 
manera de recordar un personatge il·lustre de Dosrius, un 
poeta, un escriptor, un activista cultural, un creador literari 
i teatral, un visionari, un patriota, un defensor de la seva 
terra, de la seva cultura, de la seva llengua, però per sobre 
de tot  una persona fascinada i enamorada de les coses 
senzilles, de la vida al camp, de la gent d’abans.

La jornada es va iniciar a les 8 del matí, amb una ruta 
titulada “Seguint les petjades de l’Esteve Albert”, orga-
nitzada pel Centre Excursionista de Dosrius, un recorregut 
per als llocs i indrets amb els quals havia estat més estre-
tament vinculat “El Castell” i els seus boscos; ca l’Albert 
(antigament can Sala), la casa que van comprar els seus 
pares i on ell hi va viure; can Batlle, la casa on va néixer, 
... una passejada que va portar als assistents al Dosrius 
que va conèixer i estimar l’Esteve. Un tomb on es va po-
der gaudir, també, de la seva paraula i el seu verb, ja que 
es van anar llegint poesies i textos de l’Esteve Albert, que 
parlaven de l’indret que es visitava.

Centenari Esteve Albert i Corp (1914-2014)

El pessebre de l’Esteve Albert. 
El Dosrius de 1914
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A partir de 2/4 de 12 del migdia, van tenir lloc els actes més 
acadèmics, presentats per M. Àngels Jubany i Pinós, que 
va parlar en nom de l’Àrea de Cultura, l’Arxiu Municipal de 
Dosrius (AMD) i de la comissió de Dosrius del Centenari 
Esteve Albert, amb una conferència a càrrec de Miquel 
Reniu i Tresserres, titulada “Esteve Albert, un home de 
matriu pagesa” i la inauguració de l’exposició itinerant 
“Esteve Albert, vida i obra”, a càrrec de Jordi Pasques i 
Canut (Comissari del Centenari).

De la intervenció de M. Àngels Jubany, que va parlar del 
per què i el com de la jornada dedicada a l’Esteve Albert, 
cal destacar aquestes paraules:

“Sabem que a ell el que més l’enamorava del seu poble i 

gent era la manera de viure i un món que segons ell ma-

teix va escriure en el seu llibre: El Maresme de Dosrius 

Estant escrit l’any 1971 “ha periclitat defi nitivament amb 

la modernització”.

Així en el llibre ens parla amb detall i molt d’amor de: la 

seva casa, els conreus, el pa, la coca, les pedres, la famí-

lia, el castell, el foc a terra, la mare, el llorer, la benedic-

ció de Rams, el Nadal, la neu, les glans, els garrins, les 

mallerengues,les gallines, les pinyes i pinyons, els esco-

lans, el salpàs, els amics, els mestres i l’estudi, la música, 

la tia i la burreta de l’oncle, el pare, les germanes, les cam-

panes, la festa major, ...

Respecte als boscos ens diu: Així vivíem, voltats de bos-

cos imponents que eren el nostre orgull i la nostra glòria 

....  per trobar-ne de més bonics, m’he passat la vida cer-

cant per fagedes i avetoses del Pirineu ... però em quedo 

amb la Fageda d’en Jordà .... i amb els nostres boscos on 

s’agermanen el roure, l’alzina i el pi.

Quines boniques paraules per retratar el nostre Dosrius!”

De la conferència de Miquel Reniu, que va fer referència 
a la poesia d’Esteve Albert i al que Reniu va anomenar la 
seva “matriu pagesa”, cal destacar:

“Crec que en la seva poesia trobem el millor de l’Albert i 

una molt completa descripció dels seus sentiments, valors 

i creences, que neixen, arrelen i creixen en aquest petit 

món, el seu, que és la vall de Dosrius i Canyamars, al si 

de la seva família, en aquest microcosmos físic i humà, en 

el qual la vida i la mort tenen sentit, com el treball dur del 

pagès, els dies i les nits, les llunes i els sols, les calmes i 

les tempestes, els arbres i les pedres, la història i els mites.

Durant la ruta. Alguns participants disfressats amb la mainada.

Tot el grup d’assistents a la ruta, davant del safareig del Comú.
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Petita vall, oh mà de Déu oberta

bo i fent embosta, a l’austera labor

dels camperols; oh mà de Déu oferta

a l’esgarrinx de qui et cava amb amor.

Petita vall, oh mà de Déu roblerta

D’’arbredes i vinyets i messes d’or.

Benaurats, quins, presents, saben voler-te

I quins, absents, saben patir-ne enyor.

(de Petita Vall, 1946)”

L’exposició, que va ser presentada per Jordi Pasques, 
Comissari del Centenari i de l’exposició, ens va permetre, 
tal i com el seu títol diu, conèixer millor la vida i l’obra de 
l’Esteve Albert.

Es va poder visitar des del dia 12 fi ns al dia 31 de juliol 

de 2014, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Dosrius. 
Consta de 10 plafons, el primer dedicat als crèdits de l’ex-
posició, el segon a una extensa cronologia i a partir d’aquí, 
gràcies a les fotografi es, els textos, les cartes, les anota-
cions a mà en pàgines de llibres i tot tipus de documents, 
es pot fer un recorregut pels seus muntatges teatrals, com 
ara “El Pessebre Vivent d’Engordany” d’Andorra; “El re-
taule de Sant Ermengol” de la Seu d’Urgell, o “Bandera 
de Catalunya” de Bellcaire d’Empordà, que encara es re-
presenten, passant per altres com “El retaule dels Sants 
Màrtirs” de Vilassar de Dalt o “Arnaldeta de Caboet” de 
Cabó, que estan basats en fets històrics. També dóna a 
conèixer la seva activitat política, els vincles que va tenir 
amb personatges coneguts i de renom de l’època, la seva 
activitat a la Catalunya Nord, .... per acabar amb dos pla-
fons dedicats a la seva extensa obra. 

La tarda va començar amb la projecció de l’entrevista feta 
per Josep M. Espinàs a l’Esteve Albert, al programa “Per-
sonal i intransferible” de Televisió de Catalunya – Canal 33, 

per continuar amb el lliurament de premis del V concurs 
de prosa i poesia “Esteve Albert”, que des de fa cinc 
anys organitza el Col·lectiu d’Artistes Dosrius Art.

A partir de les 6 de la tarda, es va iniciar la part més lúdica, 
amb representacions d’escenes de la vida quotidiana i 
de la vida al camp, de principis del segle XX:

Dones rentant al Safareig del Comú, escenes de la vida 

al camp a l’Hort del Rector, pagesos triant mongetes i 
mostrant les seves verdures i la seva collita als carrer Sant 
Aciscle i Santa Victòria i Pau Casals, forner treballant al 
forn al carrer Pau Casals, estiuejants escoltant música, ca-
pellà i escolanets passant el salpàs per les cases del poble, 

M. Àngels Jubany i Pinós (AMD), Josep Jo i Munné, 
alcalde del municipi i Miquel Reniu i Tresserras, en 
un moment de la conferència.

V concurs de prosa i poesia Esteve Albert.

Part del públic assistent a l’acte.

Públic assistent al concurs de prosa i poesia.

Jordi Pasques i Canut, Comissari 
del Centenari, explicant l’exposició 
“Esteve Albert, vida i obra”.
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plantada i ballada de gegants i puntaires fent puntes a la 
Plaça de l’Església, dones cosint a la Plaça d’Espanya, les 
iaies dels casals del municipi oferint els seus productes, 
retratista fent reportatge pels carrers de Dosrius, botiguers 

venent productes de l’època, el forn de pa de Dosrius.cat 
venent la “coca escalabornada” que feia la mare de l’Este-
ve Albert,  fi ra de productes artesans, passejades amb els 
rucs del Corredor, ...

Pagesos amb verdures.

Forner al forn de pa del Carrer Pau Casals. Estiuejants escoltant música.

Rentant al safareig del Comú.
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Capellà i escolans passant el salpàs.

Iaies dels Casals de la Gent Gran.

Puntaires fent puntes.

La paradeta del forn de pa Dosrius.cat.

Els gegants i geganters.

Retratista fent reportatge.

Dones cosint.

El personal del supermercat Picañol.
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Un altre comerç: Els Porticons

Personatges i gent disfressada d’època (principis segle XX).

Els Rucs del Corredor.
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Personatges i gent disfressada d’època (principis segle XX).
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La mainada. 
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A partir de 2/4 de 7 de la tarda, a diferents indrets del nucli 
antic del poble, es va poder gaudir de diverses represen-
tacions, presentades per Joan Manel Riera, interpretant el 
paper d’Esteve Albert:

Fragments de l’obra de teatre Camí de ramats d’Esteve 
Albert i Corp.

Representació “El ball de l’ós”, a càrrec d’alumnes, pares i mares de les escoles de Dosrius.

Lectura de poemes i textos d’Esteve Albert.

Músics interpretant “El ball de l’ós” i petits i grans ballant-lo.

Alumnes de la SES Dosrius, amb el seu “mestre” llegint poemes i textos.

Diverses escenes de Camí de ramats. Públic gaudint de “Camí de ramats”.



pà
g.

 3
4

de
se

m
br

e 
de

 2
01

4 
  e

lfu
ll 

  n
úm

. 3
4

Cançons populars a càrrec de la Coral Cluster.

Representació teatral. Lectura dramatitzada de fragments del poema El comte Arnau de Joan Maragall, repre-
sentada 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.

Per acabar, un concert a càrrec de Guillem Roma, amb bona música, bones lletres, bones vibracions i bon rotllo, 
que va servir per tancar la jornada

Coral Cluster cantant la Plaça Espanya.

Concert de fi  de jornada, amb Guillem Roma.

Anada amb torxes cap a la representació del Comte Arnau de Joan Maragall. Un moment de la lectura dramatitzada de fragments del poema El Comte Arnau 
de Joan Maragall

Sens dubte, estem convençuts que amb aquesta jornada 
ens vam poder aproximar a la fi gura i a l’obra de l’Este-
ve Albert, el vam conèixer millor, vam poder saber com 
era, com pensava, com escrivia, què era allò que el movia 
d’aquí cap allà, quina era la seva ideologia, quines eren les 
seves dèries, les seves inquietuds, les seves passions, ...  
Però també sabem que aquest dia  es va aconseguir una 
altra cosa, una cosa que és molt important per a un poble, 
més cohesió social. Aquesta era una de les característi-
ques dels espectacles muntats per l’Esteve Albert, en què 
hi actuava la gent del poble de totes les edats, de totes 
les tendències polítiques i de maneres de pensar diferent. 

Això a Dosrius també va passar el dia 12 de juliol. Gent de 
moltes entitats, propietaris de botigues i comerços, mai-
nada, gent jove, gent gran, homes i dones del poble que 
van unir esforços i que van treballar conjuntament per fer 
aquest homenatge al dosriuenc, Creu Sant Jordi de la Ge-
neralitat de Catalunya,  més il·lustre i més conegut arreu, 
Esteve Albert i Corp.

Gràcies a tots per haver fet possible aquesta jornada, grà-
cies per haver atès la crida que se us va fer, gràcies per 
no tenir un no, gràcies per haver-vos disfressat, gràcies 
per haver tret estris i eines del camp al carrer, gràcies per 
haver fet teatre, quan feia anys que no en fèieu, gràcies als 
familiars, als amics, als coneguts, a tota la gent del poble 
i a tots els companys-es amb els que ja s’havia treballat, 
fa anys, organitzant altres actes, gràcies a tots els que us 
hi vàreu incorporar de nou, gràcies als amics retrobats, als 
amics descoberts, gràcies Pere Morros per haver-nos en-
viat bones vibracions, amb tu al nostre costat encara hau-
ria anat millor, gràcies als que sempre sortiu i col·laboreu 
per haver sortit de nou, gràcies als que feia temps que no 
participàveu en actes i aquell dia ho vau fer, gràcies als que 
sou de Dosrius, però ja no hi viviu, per haver col·laborat. 
A tots i a totes gràcies per haver fet possible un gran dia, 
en què  l’esperit i l’essència de l’Esteve Albert van estar 
entre tots nosaltres!

generalCultura
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Amb la fi nalitat de donar a conèixer la història del castell 
de Dosrius, tant important, sobretot, durant l’època Me-
dieval, la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Dosrius 
i l’Arxiu Municipal de Dosrius (AMD) van organitzar dos 
actes:

• Una conferència, amb visita guiada a les restes del castell.
• Una representació teatral de les cerimònies de presa de 
possessió del Marquès de Castelldosrius.

Conferència: “El Castell de Dosrius. un 
testimoni del passat” i visita comentada 
a les restes del Castell

Aquest acte va tenir lloc el dissabte dia 14 de juny de 2014, a 
les 5 de la tarda, a la sala de plens de l’Ajuntament de Dosrius.

L’acte fou presentat per M. Àngels Jubany i Pinós de l’Ar-
xiu Municipal de Dosrius (AMD). L’historiador Joaquim 
Graupera, doctor en Història de l’Art (UB) i professor de 
secundària fou l’encarregat de fer una aproximació a la 
història del Castell.

La bibliografi a parlant del castell, els diferents llinatges 
que van anar passant pel castell: els senyors de Dosrius 
i la seva dependència del monestir de Sant Pere de Cas-
serres, Els Cartellà, la baronia de Dosrius dels Sentmenat 
fi ns arribar al títol de marquesos, els diferents marquesos, 
l’abast de les seves propietats, els impostos que havien 
de pagar les persones que treballaven a les seves terres o 
possessions, tots aquests temes i altres foren els protago-
nistes de la xerrada.

Fou una conferència molt interessant, de la qual el públic 
assistent, unes 30 persones, en va sortir satisfet.

A l’acabar la xerrada, es va fer una visita comentada a les 
restes del castell, des d’on es va poder gaudir d’unes vis-
tes espectaculars i els assistents es van poder fer una idea 
més clara de l’extensió de la construcció i dels vestigis 
que en queden.

Es va acabar l’acte, amb una lectura d’un poema de l’Este-
ve Albert, titulat “Al castell en runes”, quina primera estrofa 
diu així:

Històric Castell que ets
una mísera runa;
esfondrades la parets,
només una
conserva els quatre merlets
per a balcó de la lluna
i escarpidó dels freds
el temps passat que tu exaltes
esdevé boirós
com les parets altes
caigudes pel clos

Actes per donar a conèixer la història del Castell de Dosrius

Àngels Jubany (AMD), Josep Jo, alcalde del municipi de Dosrius i Joaquim 
Graupera en un moment de la conferència.

Públic assistent a l’acte.
Tot el grup, en un moment de la visita comentada a les ruïnes del Castell de 
Dosrius.
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Escenifi cació de les cerimònies de 
presa de possessió del Castell de 
Dosrius

El dijous dia 28 d’agost de 2014, com a primer acte de la 
Festa Major de Sant Llop, va tenir lloc, a la Plaça d’Espanya, 
l’escenifi cació de les cerimònies de presa de possessió del 
Castell de Dosrius, a càrrec de veïns i  veïnes del municipi.

Aquesta representació es va inspirar en un article que 
Jaume Vellvehí Altimira va publicar a la revista Duos Rios 
l’any 2004 i es va emmarcar dins dels actes organitzats per 
l’Arxiu Municipal de Dosrius i la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Dosrius, amb la fi nalitat de:

- Donar a conèixer la història del Castell de Dosrius.

- Commemorar el Centenari de l’Esteve Albert i Corp, per 
l’estreta relació que va tenir amb la família Sentmenat,  per 
la bibliografi a que va publicar dels marquesos de Caste-
lldosrius i perquè l’Esteve fou autor i director teatral de re-
presentacions  d’obres de caràcter històric com aquesta.

- Commemorar la Guerra de Successió al municipi de 
Dosrius, junt amb els actes que van tenir lloc durant els 
mesos de setembre, octubre i novembre de 2014, i que 
conjuntament amb aquesta escenifi cació, ens van perme-
tre conèixer millor el segle XVIII a Dosrius.

Amb aquesta representació es van exposar alguns aspec-
tes de les cerimònies que es feien a Dosrius, amb motiu de 
la presa de possessió del Castell i de les altres propietats 
del marquès de Castelldosrius, cada cop que fi nava l’an-
terior marquès.

Cal recordar que bona part de l’actual terme de Dosrius i 
Canyamars  formava part del terme del Castell de Dosrius 
i era sota la jurisdicció del marquès de Castelldosrius, els 
Sentmenat, a qui pagaven les rendes i tributs.

La informació de què es va disposar prové de les actes 
que aixecaven els notaris donant fe de la presa de posses-
sió. Aquesta se  celebrava quan el marquès moria i el seu 
successor s’havia de fer càrrec dels seus títols i de les se-
ves propietats. Era un acte públic que seguia un cerimonial 
força curiós i simbòlic.

Es tractava més d’una ostentació de poder que no pas 
d’un acte estrictament administratiu. Els testimonis que es 
van poder recollir, que no van estar pas exhaustius i més 
que res fruit de la casualitat, són del segle XVIII . Es tracta-
va de  cerimònies que consten de tres actes diferenciats: 

• La presa de possessió de delmes, censals i altres drets.
• La presa de possessió d’una casa.
• La presa de possessió d’una peça de terra, vinya o camp.

En defi nitiva, amb aquesta escenifi cació es va voler repre-
sentar un acte públic de demostració de poder davant els 
afectats i que tindria els seus antecedents o, més ben dit, 
seria una evolució en el temps dels juraments de fi delitat i 
vassallatge de l’Edat Mitjana.

Una demostració que s’escenifi cava amb accions carrega-
des de simbolisme i d’una gran dosi de prepotència que, 
vist amb ulls d’avui, fi ns i tot ratllava la humiliació.

Afortunadament, a mitjan del segle XIX les coses van anar 
canviant i ja no es feia el gran acte demostratiu, sinó que 
cada cop seria més discret  fi ns a convertir-se en un pur 
acte administratiu privat.

Gràcies a totes les persones que  van col·laborar en l’es-
cenifi cació d’aquest fet històric, així com a tots i totes els 
i les que es van disfressar, van tocar música i van ballar. 
Com sempre, moltes gràcies pel vostre suport, sense la 
vostra ajuda i col·laboració l’espectacle no hagués estat 
possible.

Un moment de la representació de les cerimònies de presa de possessió del 
Castell de Dosrius.

Alguns dels col·laboradors-res al fi nal de la representació.

Testimonis de l’acte de les cerimònies.
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Gent disfressada a punt per anar cap a l’acte de presa de possessió, a càrrec del Marquès de Castelldosrius.

Pagesos i pageses del poble preparats per anar a l’acte.
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El dia 11 de setembre de 2014, Diada Nacional de Catalu-
nya, es van commemorar els 300 anys de la caiguda de 
Barcelona, en mans de les tropes de Felip V, cosa que va 
representar per a Catalunya l’abolició de les constitucions 
catalanes, la pèrdua de les institucions pròpies, així com 
també la pèrdua de drets seculars. 

Amb els Decrets de Nova Planta Catalunya va perdre el 
control legislatiu, econòmic, fi scal, judicial, duaner i mone-
tari propi, així com una capacitat legislativa tradicionalment 
avançada per l’època. La llengua castellana va passar a ser 
l’ofi cial i obligatòria a l’administració i a la judicatura.

És evident doncs, que el municipi de Dosrius no podia res-
tar aliè a aquests fets. Quan des de la Regidoria de Cul-
tura de l’Ajuntament de Dosrius i de  l’Arxiu Municipal de 
Dosrius (AMD) s’estaven preparant els actes per celebrar 
el Tricentenari, es va rebre un correu electrònic de l’Arxiu 
Comarcal del Maresme i del Museu Arxiu de Vilassar de 
Dalt convocant tots els ajuntaments de la comarca a una 
reunió per parlar de la Guerra de Successió al Maresme.

Després de diverses reunions i trobades, es va constituir 
la Comissió Maresme Commemoració 1713-1714”, de 
la qual, actualment, en formen part vint-i-tres ajuntaments. 

Aquesta Comissió va néixer amb la fi nalitat de:

1) Posar de manifest el paper de la nostra comarca en la 
Guerra de Successió.
2) Impulsar estudis històrics sobre els fets i el paper que 
va tenir el Maresme
3) Coordinar i divulgar totes aquelles activitats impulsades 
des de cada municipi.
4) Editar un dossier amb un recull informatiu de tots els 
actes fets durant el 2013 i el 2014 al territori del Maresme.
5) Preparar l’exposició itinerant “El Maresme en la línia del 
temps de la Guerra de Successió (1702-1714)”. 

I això és el que s’ha perseguit amb les activitats que s’han 
organitzat des de l’àrea de Cultura i de l’Arxiu Municipal 
de Dosrius (AMD), que han permès conèixer què va ser i 
què va representar la Guerra de Successió a nivell interna-
cional, a nivell de Catalunya, del Maresme i del municipi 
de Dosrius, gràcies als cinc actes organitzats, que es van 
iniciar el dia 5 de setembre i que van acabar el dia 15 de 
novembre de 2014, i que s’han adreçat a un públic que ha 
abastat totes les edats.

Aquest primer acte va tenir lloc el divendres dia 5 de se-
tembre de 2014, a les 7 de la tarda, a la sala de plens de 
l’Ajuntament de Dosrius.

L’acte fou presentat per Neus Alsina de l’Arxiu Municipal de 
Dosrius. Joan Giménez Blasco, doctor en Història Moderna 
per la UB i catedràtic de Ciències Socials de l’INS Vilatzara 
de Vilassar de Mar, fou l’encarregat de fer una aproximació 
a la Guerra de Successió, un confl icte internacional, que es 
desencadenà per un tema de Successió a la corona espa-
nyola, en què les potències europees es van anar posant 
d’una banda o altra, segons els seus interessos, i en el qual 

els exèrcits espanyol i francès van lluitar contra Catalunya.

A banda del confl icte a nivell internacional, es va explicar 
quina va ser la implicació de Catalunya i el Maresme.

Els assistents a la xerrada van mostrar un gran interès en 
el tema, atès que al fi nal van haver-hi moltes preguntes i 
força debat.
 
Fou una conferència molt pedagògica i entenedora, de la 
qual el públic present a l’acte, unes 35 persones, en va 
sortir molt content.

Conferència: “1714, una cruïlla en la història de Catalunya”, a càrrec de 
l’historiador Joan Giménez Blasco.

Activitats commemoració de la Guerra de Successió 
al municipi de Dosrius

Neus Alsina i Joan Giménez en un moment de la xerrada. Part del públic assistent a l’acte.
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Va tenir lloc el dissabte dia 20 de setembre de 2014, a la 
tarda, van assistir-hi una trenta de persones (dos grups).

Durant l’estada al Born es va fer una visita guiada al jaci-
ment i a l’exposició permanent.

Amb la visita al jaciment, els assistents van poder gaudir 
d’una aproximació a la vida quotidiana dels barcelonins de 
fi nals del segle XVII, principis del XVIII, i van poder trepitjar 
els carrers d’una ciutat que va resistir el setge de les tropes 
espanyoles de Felip V fi ns a la seva capitulació, el dia 11 
de setembre de 1714.

La visita a l’exposició permanent “va permetre contemplar 
objectes localitzats al jaciment i que testimonien l’alta qua-
litat de la vida quotidiana en aspectes com: els interiors 
domèstics, l’artesania, el joc, la música, la dansa, el teatre 
o la llengua, permetent documentar com vivien els barce-
lonins del 1700: una ciutat ben estructurada, de població 
d’orígens diversos, rica culturalment i pròspera econòmi-
cament, amb una societat dinàmica i oberta al món, mar-
cada per la religiositat, però també per la festa.”

Aquesta sortida va tenir lloc el dissabte dia 4 d’octubre 
de 2014, al matí. La visita va ser guiada per l’historiador 
mataroní Joan Giménez Blasco.

La passejada es va iniciar a la Plaça de la Muralla, davant 
l’antic hospital de Mataró, es va baixar fi ns a la platja del 
Varador, pujant pel carrer Sant Antoni i la Riera i fi nalitzant 
davant de l’Ajuntament de Mataró.

Els temes més destacats que es van tractar van ser: El pa-
per de la ciutat de Mataró en la Guerra de Successió, el 
desembarcament i estada a Mataró d’Elisabeth Cristina de 
Brunswick, la rebuda que se li va fer i visites de Carles III, 
del 25 al 31 de juliol de 1708, la platja on va desembarcar 
l’arxiduquessa, la casa on va residir, la casa on va estar 
l’arxiduc, la casa del corregidor, els panys de les portes, 
que delaten de quina banda estava la família que hi vivia, ... 

Gràcies a les explicacions de Joan Giménez, els assistents 
van conèixer “in situ”, quina va ser la implicació de la ciutat 
de Mataró en la Guerra de Successió.

Visita al Born. Centre Cultural de Barcelona

Passejada històrica pel Mataró de 1714

Les persones assistents del municipi de Dosrius, durant la seva visita al Born.

Un moment de la passejada.

Tot el grup, al fi nalitzar la visita.
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Rosa Almuzara, comissària de l’exposició i directora de l’Arxiu Comarcal del 
Maresme, explicant l’exposició al públic assistent a l’acte. 

L’acte d’inauguració de l’exposició va tenir lloc el dissabte 
dia 25 d’octubre de 2014, a les 5 de la tarda, a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament de Dosrius, i va córrer a càrrec de la 
Sra. Rosa Almuzara, comissària de l’exposició, directora de 
l’Arxiu Comarcal del Maresme i impulsora de la Comissió 
Maresme commemoració 1713-1714.

L’exposició permet traslladar-se 300 anys enrere, gràcies 
a fons documentals, alguns ja coneguts i altres d’inèdits. 
Aquest conjunt de documents aporten una visió des de 
l’òptica de la microhistòria, aspecte sobre el qual no hi ha 
massa informació de la Guerra de Successió

El format de l’exposició és en 20 panells, que han anat re-
corrent els vint-i-tres municipis del Maresme,  amb la vo-
luntat de treure els arxius al carrer.

L’exposició s’ha pogut visitar a la Sala de Plens de l’Ajun-
tament de Dosrius, des del dia 25 fi ns al 31-10-2014, de 
dilluns a divendres, de 8,30 a 14,30 hores.

Inauguració de l’exposició: “El Maresme en la línia del temps de la Guer-
ra de Successió (1702-1714)”

Aquest cinquè i últim acte inclòs dins el programa “Com-
memoració dels 300 anys de la Guerra de Successió al 
municipi de Dosrius”, va tenir lloc el dissabte dia 15 de 
novembre de 2014, a les 5 de la tarda, a la sala de plens 
de l’Ajuntament de Dosrius.

Els conferenciants van intentar aproximar les persones as-
sistents a la història del segle XVIII a Dosrius: com era el 
poble, quantes persones hi vivien, com estava distribuïda 
socialment la població, quines masies hi havia,  de què es 
vivia, com va afectar la Guerra de Successió al municipi, 
quines conseqüències va tenir. 

L’objectiu va ser fer una radiografi a de com era el poble, 
de com vivia i de què vivia la seva gent.

Finalitzada la conferència, es va comptar amb la interven-
ció del Sr. Xavier Amat, que va presentar el llibre que ha 
publicat enguany, titulat Elisabet Cristina de Brunsvic.

El públic assistent a l’acte va poder gaudir de la companyia 

d’uns personatges especials, concretament els “marquesos 
de Castelldosrius i uns quants pagesos del municipi”, que es 
van disfressar d’època, així com també de cinc Miquelets, un 
d’ells músic, que van amenitzar l’acte, ja que abans de co-
mençar la conferència van fer una petita cercavila pel poble.

Al mateix temps que es feia la conferència, a la plaça de 
l’Ajuntament, la mainada gaudia d’un conta contes, també 
ambientat durant el període de la Guerra de Successió.

Acabada la conferència i el conta contes, va tenir lloc un 
berenar popular del segle XVIII, per a grans i petits, que 
va consistir en una xocolatada d’època, a la qual s’hi va 
afegir: vainilla, gingebre, menta i pebre, ja que durant el 
segle XVIII la xocolata es va popularitzar molt a Catalunya.

Aquests cinc actes que han tingut lloc al municipi de Dos-
rius, que s’ha intentat que cobrissin un públic que com-
prengués totes les edats, han permès conèixer millor la 
història d’aquest període, que es remunta 300 anys enrere. 

M. Àngels Jubany, Neus Alsina i Marc Bosch en un moment de la conferència. Part del públic assistent a l’acte.

Conferència: “El segle XVIII a Dosrius”, a càrrec de Neus Alsina i Boix, 
Marc Bosch i de Dòria i M. Àngels Jubany i Pinós
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S’ha pogut saber què va passar a Catalunya, al Maresme i 
al municipi de Dosrius, s’han reviscut les petites històries, 
que s’han mirat de contextualitzar en una Catalunya con-
vulsada pels esdeveniments i, segurament, han permès 
entendre molt millor el moment actual que s’està vivint, 
perquè en defi nitiva, això és el que és la història; un diàleg 
entre el passat i el present.

Miquelets i “marquesos de Castelldosrius”.

Miquelets fent instrucció a la Plaça d’Espanya.

Marquesos i pagesos a la Plaça d’Espanya, durant la cercavila.

Cercavila pels carrers de Dosrius.

Miquelets, “marquesos de Castelldosrius” i pagesos.

Tots els participants a l’acte davant de l’ajuntament.

Marc Bosch i Xavier Amat, en un moment de la presentació del llibre Elisabet 
Cristina de Brunsvic.

Cultura
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A la comunitat educativa

Amb l’inici del nou curs escolar, iniciem la nova planifi -
cació de l’escolaritat al municipi. Durant prop d’un curs 
escolar, representants del departament d’Ensenyament  
de la Generalitat, ajuntament, mestres i pares hem format 
una comissió, “comissió de la fusió” per endegar tot un 
procés que ens portés al moment present. El pas de dues 
escoles a una, podia ser traumàtic i podia comportar un 
risc d’enfrontament social. Les assemblees que es varen 
celebrar amb els Pares i Mares d’ambdues escoles  no 
varen ser del tot agradables. Es varen succeir interven-
cions poc edifi cants i manifestacions viscerals que feien 
pensar que el procés podia ser de tot menys tranquil. El 
pas dels dies va anar apaivagant els ànims i la bona pre-
disposició, un cop entomada la decisió  del Departament, 
tant de les direccions com del professorat i de les Ampes 
respectives,  va reconduir el procés cap al  senderi i la 
recapacitació.  I va aparèixer la necessitat de treballar 
conjuntament per a la nova escola, sense rancúnies, sen-
se ofenses, sense privilegis. Des del mateix nivell i amb 
un mateix objectiu: FER UNA FUSIÓ MODÈLICA. I aquest 
ha estat l’èxit de tot el procés. Així, es varen començar 
una sèrie d’accions que havien de contribuir a propici-
ar una transició d’allò més plàcida i menys convulsa. La 
constitució d’una nova Ampa, fruit de les dues existents, 
la compra de samarretes verdes, la consulta sobre el nom 
de la nova escola, activitats conjuntes dels dos centres 
de Primària, foren decisions que ajudaren a cohesionar 
un espectre social que, segons com, podia quedar molt 
malmès. 

Sí que és cert que tots hi hem perdut, però la baixa nata-
litat, la crisi imperant, el diner públic, ens portava a una 
situació crítica, que no feta a temps podia comportar un 
futur pitjor: l’absorció d’una escola per una altra. No ha 
estat així, sinó que, dues escoles en pla d’igualtat, s’han 
fusionat en una. I s’ha treballat perquè a nivell social , ve-
ïnal, no es produís cap tipus d’enfrontament, ni de mala 
manera.

Tots ens en podem sentir satisfets, des del nostre àmbit, 
des de la nostra contribució, si voleu podeu pensar que 
intrascendent i poc rellevant, però, deixeu-m’ho dir, no 
per això menys important. Com en tot, el gra  de sorra de 
cadascú és de vital importància. Encara que, equivoca-
dament, es pugui menysvalorar o minoritzar. I entenc que 
és el moment de fer-vos arribar la gratitud que es me-
reix un comportament excels. L’hem tingut com a socie-
tat madura, com a veïnat que entén les raons i que lluny 
d’encaparrar-se busca noves maneres, nous horitzons, 
noves formes de comportament. 

Per tant, com a responsable de l’Ensenyament al Muni-
cipi, us expresso unes sentides “Gràcies!” Moltes Grà-
cies! a tots. Deixeu-me, a més, que de forma expressa 
manifesti també l’agraïment, molt particularment, al Pro-
fessorat de les dues escoles de Primària, tant del Pi com 
de l’E.Fonoll, per entomar el cop i saber superar les di-
fi cultats, emprenent el nou  repte d’una fusió amb tot el 
que comportava. Moltes Gràcies! I, també, a les Ampes  
de les dues escoles  per la col.laboració i l’esforç en la 
participació a l’hora de propiciar una bona entesa i afa-
vorir tot el procés. El seu ajut  i la seva posició han estat 
determinants perquè la Fusió fos modèlica. 

Josep M. Sagristà
Regidor d’Ensenyament

La nova escola de Dosrius: 
Castell de Dosrius

generalEnsenyament
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Arran de la fusió de les dues escoles va acordar-se que 
n’aparegués una de nova, deixant de banda els possibles 
desafectes que es podien produir. La decisió, ben fona-
mentada i cimentada en el que havia passat en d’altres 
municipis, havia de comportar una transició tranquil·la i 
pacífi ca cap a una novetat incontestable: Escola Nova. I 
es va acordar fer tots els passos possibles perquè això fos 
així sense discussió. Que no hi hagués ni la mínima sospita 
que una escola més nombrosa, més arrelada, més prò-
pia del nucli de Dosrius, absorvia una escola més petita, 
més provisional, que havia de construir-se en un altre dels 
tres nuclis, que no posseïa un edifi ci propi. La difi cultat era 
evident. Congeniar les dues situacions, les dues postures, 
sense ferir susceptibilitats, ni crear enfrontaments inneces-
saris, era una tasca difícil i complicada. Calia comptar amb 
la col.laboració i la disponibilitat de tothom, no es podien 
admetre excepcions, no es podia caure en la dicotomia, 
bons i dolents, millors i pitjors. Era fàcil caure en el parany 
i convertir la situació en un camp de batalla veïnal. Sorto-
sament, la problemàtica per aquest cantó no va prosperar. 
Els diferents estaments, claustres, direccions, professorat, 
pares  i mares varen entendre el seu paper i varen com-
prendre la seva responsabilitat.

Sospesada la decisió, avaluada amb tots els ets i uts, 
davant la seva irreversibilitat, malgrat opinions diferents i 
controvertides, una cosa quedà clara:  calia treballar tots a 
la una i anar en la mateixa direcció; deixar de banda inte-
ressos gremials i situacions personals i fer un esforç en bé 
de la comunitat educativa i, per a tots. Dit d’altra manera, 
s’havia de facilitar, de totes totes, la fusió. Aquesta fou la 
premissa i aquesta fou la decisió presa. 

De moment, perquè no dir-ho, amb el transcurs dels dies, 
: la millor. Sí que és veritat, cal reconèixer-ho,que no tot 
foren fl ors ni violes, que hi hagué, el que en diríem, danys 
col·laterals, que afectaren persones individuals, que supo-
saren pèrdues irreparables, però que, pel al bé comú, signi-
fi caren un pas endavant. Sense esmentar-los nominalment 
serveixin aquestes ratlles de reconeixement i de profund 
agraïment. Saberen apartar-se i no convertir la seva opció 
personal en un problema irresoluble i d’enfrontament.

I a començar de nou. Una nova direcció, durant un any, 
fruit de la unió dels dos centres, un únic claustre, suposo 
que més heterogeni però no per això menys enriquidor, 
una nova Ampa més plural i amb més i diferents sensibili-
tats, una escola, amb  edifi ci i mòduls distanciats i un nom-
bre prou important d’alumnes, quatre-cents cinquanta, fan 
un nou projecte, ampli, complex, engrescador. 

I l’Ajuntament? I la regidoria? Al seu lloc i, entenent què és 
el que li pertoca: sent-hi present, donant suport al profes-
sorat en les seves decisions, avalant la tasca de l’ampa, 
col·laborant en  el possible i més, afavorint i propiciant tot 
el que repercuteixi al bé de cadascun dels alumnes, i, en 
darrer terme, allò que li pertoca pròpiament i més prosai-
ca: el manteniment de l’edifi ci. 

Heus aquí: UNA NOVA ESCOLA, UNA NOVA DIRECCIÓ, 
UNA NOVA AMPA: CASTELL DE DOSRIUS: ENDAVANT!!!!                            

Josep M. Sagristà
Regidor d’Ensenyament

Una nova escola, una nova direcció: Castell de Dosrius

Escola Castell de Dosrius.
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Nous perfi ls d’usuaris
A dia d’avui es pot parlar  d’un nou perfi l d’usuaris de ser-
veis socials i un canvi en les seves demandes.
Les demandes a serveis socials estan en augment, ja que 
els que hi havia no han deixat d’anar-hi. No hem canviat 
uns per uns altres. Per tant, el perfi l s’està augmentant i 
diversifi cant.
Són  diversos motius els que ens porten a tenir aquests 
nous perfi ls i augment de demanda:

1. Nou marc normatiu
A partir de la llei de serveis socials i la creació del sistema 
català per a l’autonomia i l’atenció a la dependència (SCA-
AD) els serveis socials municipals atenem a persones que 
abans no ateníem:
· Persones en millor situació socioeconòmica
· Famílies i cuidadors que abans atenien les situacions de 

dependència sense esperar res de les administracions, que 
amb les noves lleis acudeixen als serveis socials amb una 
actitud molt exigent i amb unes expectatives molt altes, 
sovint frustrades, que els incrementa la seva insatisfacció.

· Paradoxalment, però, trobem l’altra cara de la moneda: 
perfi ls de cuidadors que són molt rebecs a “deixar-se 
ajudar”; aquest grup de persones sovint va associat a 
persones grans, que mai havien rebut res, i que tenen 
una forma d’entendre la vida molt lligada al sacrifi ci

2. Nova ciutadania
· Per canvis sociològics: ciutadà del segle XXI que entra als 

serveis socials a l’ampliar el ventall d’usuaris. És un ciutadà 
més informat, més exigent, més actiu, que demana més par-
ticipació en la presa de decisions i més corresponsabilitat.

· per canvis demogràfi cs: la composició de la ciutadania 
està variant, cada vegada hi ha  més diversitat i inter-
culturalitat. Això afegeix un punt de complexitat en les 
respostes des dels serveis socials.

3. Nou context marcat per la crisi
La crisi ens porta persones i famílies que de sobte han vist 
canviar el seu status i el seu poder adquisitiu, que viuen 
amb molta recança haver de recórrer als serveis socials. 
Això fa que triguin molt a demanar ajut i quan arriben moltes 
vegades la situació econòmica és ja tan precària que les pres-
tacions del sistema no arriben a cobrir les necessitats més 
bàsiques, com per exemple la conservació de l’habitatge.
Molt sovint la seva demanda no és de rebre prestacions 
(tot i que també les reclama), sinó que el seu desig és in-
corporar-se de nou al món laboral, en defi nitiva, seguir te-
nint la vida anterior, i això a vegades no pot ser.

Aquesta crisis ha propiciat l’aparició d’altres perfi ls:
· Famílies en diverses situacions que no arriben a fi nal de 

mes (amb un adult que treballa per un sou de misèria o 
amb tots els membres a l’atur, amb fi lls petits amb forta 
càrrega de despesa derivada de l’habitatge)

· Infants en risc i maltractaments com a causa de tensions 
i desajustos familiars

Noves demandes a atendre

A dia d’avui podem parlar de noves demandes i noves ex-
pectatives per parts dels usuaris de serveis socials.

Ens trobem molt sovint amb usuaris inconformistes amb 
demandes més crítiques, que esperen respostes ràpides 
i personalitzades, i això ha implicat un canvi en la nostra 
manera de fer i atendre a la gent.
Les demandes que actualment ens arriben més a serveis 
socials són:

1. Demandes relacionades amb la dignitat de les persones:
• assessorament i acompanyament
• professionals de referència personals
• coordinació de l’administració
• itineraris de retorn al mercat laboral

2. Demandes econòmiques derivades de la crisi:
• increment de sol·licituds de rendes mínimes d’inserció
• ajuts econòmics 
• ajuts per alimentació
• ajuts lligats a necessitats educatives
• ajuts per a conciliar la vida laboral i familiar i poder treballar

Com es dóna resposta a tota 
aquesta nova demanda

Des del nostre departament considerem que la clau està 
en donar respostes ràpides i de proximitat, i molt perso-
nalitzades, i això vol dir una gran fl exibilitat i capacitat 
d’adaptació per part dels serveis socials.

Per donar una resposta ràpida i fl exible a l’increment 
de demandes derivades de la crisi, s’han pres una sè-
rie de mesures que a nivell dels serveis socials s’han 
concretat en:
- millorar la primera acollida disposant del programa d’as-

sessorament econòmic on es realitzen estudis persona-
litzats de cada persona per fer una radiografi a de la famí-
lia i del tipus de prestació o ajut més adient.

- incrementar les partides d’ajuts econòmics i crear nous 
programes d’ajuts per atendre les noves situacions de 
precarietat econòmica sobrevinguda i les situacions de 
risc d’exclusió en infants i adults.

- crear espais de treball en xarxa amb d’altres administra-
cions i agents socials per poder donar una atenció més 
sistèmica i adient a cada usuari.

- Crear espais d’assessorament de casos a nivell social i 
econòmica.

- Formació continuada dels professionals per atendre les 
noves demandes i problemàtiques.

Prioritats i objectius de futur

Des del nostre departament i tenint en compte el context 
actual, i en el termini més immediat, ens cal seguir treba-
llant per:
• Donar cobertura a les necessitats bàsiques.
• Nous programes i ajuts d’urgència social.
• Buscar recursos d’inserció laboral.
• Millorar la detecció (preventius) de cassos.
• millorar accessibilitat i arribar a aquelles famílies que no 

s’adrecen a serveis socials i estan passant un mal moment.
• Desestigmatitzar els serveis socials.
• Fer entendre els serveis socials com una vessant de dret 

i no assistencialista.

Els Serveis Socials davant els nous perfi ls d’usuaris i els 
canvis en la nostra societat
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1. Programa d’acció integral dels 
infants del municipi
Aquest programa té com objectiu  prevenir  i pal·liar 
possibles situacions de risc en l’entorn familiar, rela-
cional i comunitari, així com pal·liar situacions de difi -
cultat en l’alimentació d’infants durant l’estiu del 2014.

Des del departament de serveis socials s’han detectat:

1. Situacions de risc social en determinats nuclis familiars.
2. Situacions de difi cultat en proporcionar l’alimentació 
bàsica a infants per parts de les famílies.

Davant d’aquest fet i tenint en compte que l’estiu és un 
període llarg on molts infants es queden a casa sense tenir 
cobertes, en moltes ocasions, les necessitats bàsiques i en 
una situació de risc, per segon any consecutiu, s’han fet de-
rivacions d’aquests menors a diferents casals d’estiu del mu-
nicipi de Dosrius, que oferien i garantien els següents mínims:

- Servei de menjador diari.
- Oferta lúdica matí i tarda al llarg del període de vacances 
escolar: juny, juliol, agost i setembre.

2. Targetes d’aliments frescos 
La regidoria de Serveis Socials ha engegat a partir del 
mes d’octubre, un programa per a atendre la compra d’ali-
ments frescos a través de targetes de 50 euros i que com-
plementaran el programa de banc d’aliments ja existent al 
municipi.

Aquest programa va adreçat a famílies sense recursos que 
no poden cobrir les despeses bàsiques d’alimentació i que 
mitjançant aquestes targetes tindran un ajut complemen-
tari que els garantirà una adequada alimentació per a ells 
i els seus fi lls.

Atenent el nombre de targetes que disposem i després de fer 
un estudi per part dels tècnics de serveis socials, s’ha con-
siderat oportú engegar la campanya aquest mes d’octubre. 

A partir de l’octubre molts nuclis familiars pateixen un fort 
augment de les seves despeses, ja que:
1.  Es dispara la despesa energètica, de gasoil i gas 

amb l’arribada del fred.
2. Aquelles famílies que tenen infants, han de fer front 

a la compra de llibres, material educatiu, quotes 
escolars, calçat i roba,  etc.

Tenint en compte aquests dos aspectes de risc, i atenent 
que aquest estiu:
1. Es va ampliar la quantia de productes a l’última do-

nació del banc d’aliments.
2. Es va realitzar una donació extraordinària d’aliments  

al mes de juliol.
3. Es va desplegar el  programa d’acció integral pels in-

fants del municipi, on s’ha garantit el menjar a aquells 
menors amb més necessitats i en situació de risc.

S’ha considerat oportú iniciar aquesta campanya d’amplia-
ció del banc d’aliments aquest octubre, ja que a l’estiu s’ha 
garantit els mínims alimentaris a les famílies usuàries de ser-
veis socials.

Amb aquestes targetes es podran adquirir aliments fres-
cos: carn, fruita, verdura, làctics,...  

Les targetes es donaran a famílies usuàries de serveis so-
cials i per la seva obtenció els tècnics tindran en compte 
els recursos econòmics del nucli familiar, les difi cultats 
d’inserció sòciolaboral i les càrregues familiars.
El funcionament d’aquesta nova vessant del banc d’ali-
ments, adreçada a facilitar productes frescos a les famílies 
que viuen en situació de fragilitat, estarà regulada pel Re-
glament de prestacions econòmiques de caràcter social al 
municipi de Dosrius.

Qui som?

L’organització del personal professional de serveis so-
cials ha de seguir un criteri interdisciplinari per a oferir 
una atenció integrada i ha d’incloure les mesures ne-
cessàries per a garantir l’assignació a cada usuari o 
usuària o a cada unitat de convivència d’un professio-
nal o una professional de referència.  
Actualment, els Serveis Socials d’Atenció Primària estan 
formats per una treballadora social, un educador social, 
una auxiliar administrativa i una treballadora familiar.

On ens pots trobar

Estem ubicats al Passatge Bellonc núm., baixos davant l’Ajun-
tament de Dosrius C/ Sant Antoni 1, Tel. 937918014 (Ext. 4) 

Correus electrònics de contacte:  
• Educador social: abermudez@dosrius.cat 
• Treballadora social: cprat@dosrius.cat
• Auxiliar administrativa/Informadora: ccosin@dosrius.cat

Per accedir als serveis, és imprescindible demanar cita prèvia.
Horari d’atenció: matins de dilluns a divendres, de 9.30 a 
14.30 h  Tardes: Dijous de 16:30 a 19h

Serveis Socials informa

Atenent l’actual situació de crisi econòmica i social, observant 
un augment en el nombre de famílies que pateixen les conse-
qüències d’aquesta situació.
Des del Departament de Serveis Socials, aquest últim semestre 
s’han dut a terme 2 noves campanyes d’ajuts adreçades a la 
població del municipi.
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L’Ajuntament de Dosrius va rebre una notifi cació del Con-
sell Comarcal del Maresme, segons la qual se li conce-
deix una subvenció per import de 42.940,03 euros, per al 
fi nançament del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) De-
pendència, que es va realitzar durant el 2012.

<...contribuint a millorar la qualitat de vida 
dels avis i les àvies del municipi...>

Aquesta subvenció és la continuació d’altres que s’han 
anat rebent, amb la fi nalitat de no haver de suspendre 
els serveis que està donant l’Ajuntament a la gent gran 
amb dependència, que com ja s’ha dit en altres ocasions, 
consisteixen en:
 

Ajudar les persones amb grau de dependència, ja 
que poden disposar durant unes hores a la set-
mana del servei d’una treballadora familiar, que 

les ajuda a banyar-se, vestir-se, canviar-se pen-
tinar-se, ... 

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

Així mateix, les persones amb un grau de depen-
dència també poden disposar d’un auxiliar de la 
llar, que les ajuda a tirar endavant les feines do-
mèstiques de la casa.

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

D’acord amb la notifi cació rebuda des del Consell Co-
marcal del Maresme, registre d’entrada núm. 5456, part 
dels usuaris de l’Escola Castell de Dosrius, que disposa 
de menjador, rebran una beca en concepte de menjador 
escolar.

La quantitat que es repartirà serà d’uns 34.586,70 euros. 
En total, els benefi ciaris seran 62 alumnes. 

Al mateix temps, alguns alumnes que van a escoles fora 

del municipi, concretament 7 alumnes, també disposaran 
d’un ajut com a beca de menjador escolar.

Un cop els serveis socials del municipi han fet la gestió 
de tràmit, control i revisió de les sol·licituds, és la Gene-
ralitat de Catalunya l’encarregada de fer les distribucions, 
d’acord amb uns paràmetres quantifi cables, que perme-
ten fer un repartiment just a través del Consell Comarcal 
del Maresme.

En una comunitat hi coincideixen tres i quatre generacions 
de persones. Una generació amb gent que fa setanta, vui-
tanta, noranta, fi ns i tot, cent anys que va néixer, una altra 
de quaranta a cinquanta, després tenim la generació dels 
divuit, vint i trenta i després ja podríem parlar dels de menys 
d’una dotzena d’anys.

Tots aquests segments de població tenen la seva impor-
tància dins del sistema, ja que el seu sostén passa per la 
joventut, per la plenitud, sigui de capacitat de coneixe-

ments i de possibilitats de ser productiu al cent per cent, 
i després ja tenim les persones amb experiència, que són 
el nostre referent, el segment de població al qual li hem 
d’agrair tot, ja que sense ells no existiríem, no tindríem tot 
allò de què gaudim.

<...són el nostre referent...>

Tenim una civilització ordenada, amb uns drets i unes lli-
bertats, un medi ambient controlat i, sobretot, uns valors: 

Subvenció del Consell Comarcal per al fi nançament 
del SAD Dependència

Un total de 62 alumnes del municipi rebran 34.586,70 
euros en ajudes de menjador escolar

50è Acte d’homenatge a la gent gran

Gent
gran
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l’estimació, l’admiració, l’orgull, que any rere any anem 
cultivant tots plegats.

<...Una societat no seria justa sense l’homenatge 
a la Gent Gran...>

La comunitat ha de vetllar per tal que totes aquestes fran-
ges d’edat tinguin les necessitats cobertes, els serveis 
adequats dins de les seves possibilitats i constantment 
ha de treballar per augmentar la qualitat de vida. 

Una societat no seria justa sense l’homenatge a la Gent 
Gran, el reconeixement a les persones que han fet tant 
per als que actualment estem productius, tant per a les 
persones febles de poca edat. 

<...sempre amb el mateix objectiu, el de col·laborar 
al màxim perquè la família i la comunitat pogués 
tirar endavant...> 

Ens volem traslladar al dia 26 de setembre de 1965, data 
en què es va celebrar el primer “Acte d’Homenatge a la 
Vellesa”, que ara en diem Gent Gran, però és exactament 
el mateix. Volem recordar aquell dia 26 de setembre de fa 

49 anys, perquè el dia 12 d’octubre d’enguany es va ce-
lebrar el 50è homenatge a la Gent Gran, que s’havia ano-
menat “Homenaje a la Vejez”, celebrant les noces d’or 
d’aquella festa que tantes i tantes il·lusions ha aportat. 
Es tracta d’un acte esperat, comentat en tots els seus 
aspectes, però també amb el sentiment que dintre de tot 
aquest entorn es capta en una d’aquestes celebracions 
tan especials.

En aquell 26 de setembre de 1965, les persones home-
natjades havien nascut a fi nals del segle XIX, és a dir, 
1880, 1890. Eren persones que havien tingut  una vida 
dura, amb molts esforços, molta lluita, molts sacrifi cis, 
però sempre amb el mateix objectiu, el de col·laborar al 
màxim perquè la família i la comunitat pogués tirar en-
davant.

Aquell acte de 1965 va ser una iniciativa del capellà del 
poble. Mn. Artur Bosch, conjuntament amb l’alcalde de 
torn i el jutge de Pau, que conformaven l’estructura del 
Patronat a la Vellesa. Aquesta base demanava el suport 
d’altres persones del municipi, per poder donar contin-
gut a aquest objectiu de reconeixement i d’agraïment a 
la nostra Gent Gran.

L’alcalde rebent i saludant els avis i àvies.

Part dels homenatjats. Els geganters.
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El Patronat de la Vellesa se sostenia amb aportacions 
econòmiques d’entitats bancàries, de comerços i de la 
gent particular que voluntàriament també hi col·laborava, 
per tal que aquest patronat pogués desenvolupar els ob-
jectius que s’havia marcat: petit obsequi per l’aniversari, 
per Nadal i per Pasqua i això culminava a fi nals de se-
tembre o principis d’octubre, amb una diada especial de 
retrobament entorn d’un programa molt ambiciós.

Una de les característiques que va fi gurar durant uns 
trenta anys, és que a cada festa adreçada a la gent gran 
s’anomenaven uns padrins, amb el nom solemne de “Pa-

drins d’Honor”. Aquestes fi gures, com bé diu el seu nom, 
a banda de ser persones rellevants, s’entenia que també 
havien d’ajudar en l’organització de l’esdeveniment, feina 
per excel·lència d’uns padrins.
 
Casualment, per al primer “Acte d’Homenatge a la Ve-
llesa”, els organitzadors varen triar uns padrins que van 
tenir la gran sort que es trobaven entre nosaltres, com a 
persones homenatjades en aquest any 2014. També cal 
ressaltar que aquest matrimoni, que amb tanta il·lusió va 
acceptar el nomenament de padrins d’honor del primer 
homenatge, han viscut amb intensitat els cinquanta actes 
d’homenatge a la Gent Gran, a la Vellesa o a la Vejez que 
s’han fet al nostre municipi, gràcies a les seves circums-
tàncies personals.

Tal i com s’ha dit, l’any 1965 varen participar com a pa-
drins d’honor en el primer acte d’homenatge, l’any 1966, 
el que havia estat primer padrí de la festa de la Vellesa, 
va ser nomenat Jutge de Pau del municipi, d’acord amb 
els nomenaments que es feien en aquella època, ja que 
sortien publicats als diaris ofi cials, sense que la persona 
interessada en tingués coneixement. 

Tal i com s’ha explicat, el Jutge de Pau era membre nat 
del Patronat de la Vellesa i l’any 1966 en va entrar a for-
mar part.

Aquest jutge de Pau, va ser-ho durant 28 anys, és a dir, 
fi ns a l’any 1994. El dia 15 de juny de 1995 va complir 
els 70 anys i d’organitzador va passar a ser homenatjat, 
vivint amb intensitat durant tot aquest període cadascun 
dels actes d’homenatge que s’han celebrat adreçats a 
aquest segment de població que és tan important per a 
una comunitat.

Atenent que teniem entre nosaltres les persones que van 
viure tots els actes d’homenatge a la Gent Gran al nostre 
municipi, especialment en aquesta 50è edició, es va voler 
tornar a recuperar de manera excepcional la fi gura dels pa-
drins d’honor per a aquest 50è homenatge a la Gent Gran, 
essent-ho el Sr. Joan Jo i Reche i la Sra. Rosa Munné i 
Rovira.

Els gegants i part del públic assistent.

Medalla a la persona de més edat, 101 anys, Sr. Joaquim Vives. Els padrins d’honor: Sr. Joan Jo i Sra. Rosa Munné.
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Espectacle de varietats.

Concurs “Cartes al meu avi”.

L’alcalde adreçant unes paraules a la gent gran, els padrins d’honor i la regidora 
de la gent gran, Sra. Toñi Pérez.
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Els Casals Municipals tanquen la seva temporada al mes 
de juliol i, aquest any, s’ha aprofi tat molt aquest mes.

Vam començar amb una excursió a la Costa Brava, on 
es va fer una visita molt interessant al Museu del Suro; 
institució que va néixer amb l’objectiu d’adquirir, conser-
var i interpretar el valor del patrimoni del món del suro.
Després vam visitar el Far de Sant Sebastià, que durant 

moltes dècades va ser testimoni de piratejos, robatoris, i 
contrabans. Des del qual vam poder gaudir també d’unes 
precioses vistes.

Uns dies després, a la sala de plens de l’Ajuntament, vam 
fer un taller d’auto cura postural, on amb l’ajuda d’una 
professional, hem aprés exercicis per prevenir els dolors 
d’esquena i mantenir una bona higiene postural.

Durant aquest mes, també s’ha treballat pel dia Comme-
moratiu del Centenari d’ Esteve Albert, on totes les usuà-
ries del Casal, han cosit accessoris típics d’aquells anys 
com mocadors i davantals de fer farcells, i també roba 
com la que es duia llavors.

El curs el vam acabar amb una divertida festa de comiat 
tots junts al Casal de Can Massuet, amb jocs, activitats i 
un bon dinar amb sobre taula de ball.

Casals municipals

general
Gent
gran
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L’acte d’inauguració de la Festa Major de Canyamars va 
estar protagonitzat per totes les dones que fan classes 
de gimnàs de mobilitat reduïda. Van preparar dues taules 
d’exercicis amb acompanyament musical, on junt amb 
les seves professores, van mostrar una gran varietat dels 
exercicis que fan durant l’any.

Al setembre, es va iniciar la nova temporada amb un taller 
d’Herbes, Remeis i Tradició, on la participació ha sigut 
excel·lent. Moltes han recordat remeis que la mare els 
feia prendre o posar per curar-se, i també n’han après 
alguns que desconeixien.

També aquest mes s’ha iniciat el gimnàs per a persones 
amb mobilitat reduïda, que tots els dimarts es fa en el 
pavelló, amb un número de persones superior al d’altres 
temporades.

En els casals s’ha estat treballant, realitzant l’obsequi que 
es va donar a tots els avis el dia de la Diada de la Gent 
Gran, que consistia en un 50 fet amb feltre de colors.

Per a la Fira del Bosc Medieval, s’ha col·laborat fent un 
taller de manualitats, per a nens i nenes, on pintaven i 
guarnien corones de princesa i cascos de guerrers.

A l’octubre, hem celebrat la castanyada al casal. Hem 
preparat castanyes i moniatos, i entre totes hem fet pa-
nellets.

La primera excursió de la temporada ha sigut al Bergue-
dà. Hem visitat la Colònia boletaire del Rosal, on hem 
pogut gaudir del seu curiós mercat de bolets i del mira-
dor del Pedraforca. També hem gaudit d’un dinar típic de 
tardor.

Acabarem l’any amb la sortida de Pre-Nadal.

Actualment estem en contacte amb l’organització de “La 
Passió d’Esparraguera”, per anar a veure la seva repre-
sentació teatral.

Gràcies a tots els que participen amb nosaltres en totes 
les activitats proposades des dels Casals.

Salut per a tothom!!

Gent
gran
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Un any més, l’Ajuntament de Dosrius 
i la Creu Roja han signat un conveni 
de col·laboració per a aquest 2014. 

Aquest conveni serà vigent fi ns al 31 
de desembre de 2014, per a l’ajun-
tament tindrà un cost de 12.000,-- 
euros,  i inclourà els projectes i acti-
vitats que a continuació es detallen, 
entre d’altres:

• Atenció a les demandes puntuals 
d’emergència social amb els recur-
sos humans i materials dels que 
disposa Creu Roja (Gent gran, per-
sones amb disminució, etc).

• Realitzar la campanya de reis de 
recollida i repartiment de joguines.

• Distribució d’aliments per a la soli-
daritat, adreçats a les persones en 
situació de vulnerabilitat social a la 
població.

• Participació en campanyes, inicia-
tives solidàries i projectes de co-
operació per al desenvolupament.

• Realitzar campanyes publicitàries 
per a la captació de voluntaris.

• Capacitar el voluntariat en els dife-
rents àmbits.

• Foment i promoció d’activitats pre-
ventives, a través del voluntariat.

• Realitzar l’enquadrament i presta-
ció dels serveis a qualsevol acte 
lúdic o cultural organitzat o promo-
gut per l’Ajuntament de Dosrius, 
com ara: Festes Majors, cavalcada 

Reis, homenatge a la Gent Gran, 
Fira del Bosc Medieval, ...

És del tot satisfactori que les direc-
cions de l’Ajuntament i la Creu Roja 
tinguin una relació i col·laboració tan 
fl uïda.

Conveni amb la Creu Roja

L’alcalde, Sr. Josep Jo,  i el president de la secció de la Creu Roja de la nostra zona, Sr. Josep Valentí (cen-
tre), amb el Sr. Antoni Majó, secretari de Creu Roja i la Sra. Toñy Pérez, regidora de Sanitat, Serveis Socials 
i Gent Gran de l’Ajuntament de Dosrius, durant la signatura del conveni.

Medi
ambient

1.- QUI PAGA LA RECOLLIDA DE LES 
ESCOMBRARIES?

Realment creu que és l’Ajuntament? L’Ajuntament paga 
les factures de la recollida i dels tractaments, però ho fa 
amb els diners de tots els veïns i veïnes del municipi. Per 
tant és vostè qui paga la recollida i el tractament de les 
escombraries a través de la taxa de la brossa anual.

2.- QUI DECIDEIX LA QUANTITAT DE 
LA TAXA DE LA BROSA A PAGAR?

Vostè i tothom que deixa les escombraries als contenidors 
de les àrees del carrer.
La cosa és ben senzilla: es paga segons les escombraries 
que es generen i segons com es faci la separació.
Si un any es fa moltes escombraries o bé es separa poc se-
lectivament, s’haurà de pagar més. Si un any es fan menys 
escombraries i es separa bé, s’haurà de pagar menys. 

3.- TANTES ESCOMBRARIES FEM A 
DOSRIUS PER HAVER DE PAGAR LA 
TAXA DE BROSSA QUE PAGUEM?

Hi ha dos motius que encareixen la taxa: un és la dispersió 
dels habitatges en el municipi (només Can Massuet del Far 
té 40 km de carrers per on ha de passar cada dia el camió 
de la recollida) i l’altre és degut a com separen els residus 
una part dels veïns del municipi.

La cosa continua sent ben senzilla: si es separa bé es paga 
poc, si no es separa es paga molt. El cost del tractament 
dels residus és alt perquè molta gent no sap, o no vol, se-
parar bé les escombraries a casa, i bona part dels residus 
acaben al contenidor de rebuig i d’aquí a la incineradora.

Si tothom seguís unes normes bàsiques, el cost del tracta-
ment de la brossa seria menor i l’aspecte de les àrees de 
contenidors milloraria:

Deixem quatre coses ben clares
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> NO DEIXAR RES FORA DELS CON-
TENIDORS.

> DIPOSITAR CADA RESIDU DINS DEL 
CONTENIDOR CORRESPONENT.

> AVISAR PER TELÈFON QUAN VUL-
GUEM DESFER-NOS DE MOBLES I 
TRASTOS VELLS.

> EN CAS DE DUBTE, TRUCAR A 
L’AJUNTAMENT PER INFORMAR-SE.

4.- REALMENT, ÉS TAN IMPORTANT 
SEPARAR BÉ ELS RESIDUS A CASA 
I DIPOSITAR-LOS EN ELS CONTENI-
DORS CORRESPONENTS?

Sí, és fonamental, tant per al medi ambient com per a la 
seva butxaca.

Sap quants diners costa recollir i tractar 1 tona de re-
sidus dipositats dins dels contenidors de selectiva?  
25’9 €.

Sap quants diners costa recollir i tractar 1 tona de re-
sidus dipositats fora dels contenidors de selectiva (a 
la vorera) o bé dins del contenidor de rebuig? 109,5 €.

Aquest sobrecost, que vostè i tots els veïns paguem, és 
degut a:

> Els camions-grua que buiden els contenidors de selec-
tiva no poden recollir els residus dipositats a la vorera o al 
costat dels contenidors.

> Els operaris que fan anar els camions-grua no poden 
tirar els residus dipositat a la vorera dins dels camions per-
què aquests són massa alts.

> Finalment, els residus dipositats fora dels contenidors 
de selectiva són recollits pels operaris del camió de rebuig 
que els portarà a cremar a la incineradora.

Per tant, vagi calculant el que li suposa cada any, en 
diners, haver de pagar la recollida i el tractament dels 
residus que alguns veïns i veïnes aboquen fora dels 
contenidors o en els contenidors que no toca.

L’Ajuntament inicia una campanya per intentar disminuir 
els abocaments de residus fora dels contenidors i aug-
mentar la recollida selectiva, i demana la col·laboració de 
tots els veïns i veïnes del municipi.

Si vostè veu algú deixant escombraries, restes de poda, 
mobles o el que sigui al costat dels contenidors, truqui al 
telèfon de medi ambient (937919743 - 664268805) o enviï 
un email (mediambient@dosrius.cat) comunicant el fet. Un 
tècnic es desplaçarà fi ns al lloc de l’abocament per efectu-
ar una inspecció i si és possible, la policia obrirà una acta 
per tal de sancionar el responsable de l’abocament.

Durant aquesta campanya, que es prolongarà durant tot 
el 2015, un tècnic de l’àrea de medi ambient anirà visi-
tant tots els habitatges del municipi informant els veïns i 
resolent els dubtes que aquests puguin tenir referent als 
residus.

Les restes vegetals de la poda s’han d’abocar dins els 
contenidors de color marró fosc, sense bosses de plàstic.  
No s’han de deixar mai a la vorera.

Les restes vegetals de la poda s’han de deixar dins el  
contenidor de poda.

La poda s’ha d’abocar sense bossa de plàstic.

Medi
ambient
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No dipositar restes de poda 
a fora dels contenidors.

No dipositar bosses de 
plàstic amb poda al costat 
dels contenidors.

No dipositar bosses de 
plàstic dins els contenidors 
de poda.

No dipositar la poda dins 
els contenidors de rebuig.
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Sense bossa de plàstic 
 

 
            

 
 

                   
 

 

 
 

Ajuntament de Dosrius – Àrea de Medi Ambient 

CONTENIDOR DE PAPER I CARTRÓ 
Qualsevol tipus de caixes de cartró.  
Qualsevol tipus de paper, revistes i diaris. 
Oueres de cartró 

CONTENIDOR D’ENVASOS 
Llaunes de conserves i begudes 
Pots, botelles, garrafes i envasos de plàstic 
Briks i paper d’alumini 
Safates de porexpan i bosses de plàstic 

CONTENIDOR DE VIDRE 
Ampolles i pots de vidre. 

CONTENIDOR DE PODA  
Branques, troncs i soques d’arbres i arbustos 
Gespa 
Pinassa i fullaraca 

CONTENIDOR D’ORGÀNICA 
Verdures, llegums, fruita, pa, pasta, restes de 
peix i de carn. 
Closques d’ou, de marisc i de fruits secs. 
Tovallons de paper i paper de cuina. 
Marro de cafè i restes d’infusió 
Flors, fulles i herba (en petites quantitats). 

CONTENIDOR DE REBUIG 
Plats i gots trencats 
Bolquers i compreses 
Pols d’escombrar i puntes de tabac 
Objectes amb materials barrejats (bolígrafs,...) 
Excrements d’animals 
Joguines i plàstics que no siguin envasos 

Medi
ambient
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SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS 

 
MOBLES – MATALASSOS – NEVERES – ELECTRODOMÈSTICS 
– FUSTES – FERRALLA – PNEUMÀTICS – ... 

 

 

    
No deixar els voluminosos al carrer    No deixar residus fora dels  
sense haver sol·licitat per telèfon    contenidors. 
la seva recollida. 

 
 

Ajuntament de Dosrius – Àrea de Medi Ambient 
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Cada primer diumenge de mes ve la deixalleria mòbil a Dosrius, als tres 
nuclis: 
 
CANYAMARS: 9.00h-10.30h, davant de la plaça d’en Joan Sillué (entrada del 
poble). 
 
CAN MASSUET DEL FAR: 10.30h-12.00h, a la plaça de Can Massuet 
(aparcament de la zona esportiva). 
 
DOSRIUS: 12.00h-13.30h, al carrer Salvador Dalí (aparcament del davant de 
l’Escola del Pi). 

 

 
 

Bombetes i fluorescents 
Piles i bateries 

Pots de pintura, vernís i aerosols 
Radiografies i medicaments 
Cartutxos de tinta i tòners 

Joguines trencades, paraigües, paelles, … 
Fustes, electrodomèstics i mobles petits 

Oli de cuina usat i oli de cotxe usat 
Ordinadors i aparells elèctrics 

 
                 

 
Ajuntament de Dosrius – Àrea de Medi Ambient 
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Ajuntament de Dosrius – Àrea de Medi Ambient 
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L’Ajuntament de Dosrius té la voluntat ferma de treballar 
per la racionalització de la despesa de consum, sigui elèc-
tric, sigui gas natural o sigui de combustible fòssil. Ja s’ha 
fet un pas molt important pel que fa a l’enllumenat públic, 
amb resultats molt satisfactoris per a tot el municipi.

<...generant l’aigua calenta per als locals 
municipals...>

Ara ja fa temps que es treballa en el tema de la biomassa, 
que consisteix en escalfar aigua amb unes calderes espe-
cials, mitjançant restes dels boscos, és a dir, fustes i troncs 
trinxats, generant l’aigua calenta per als locals municipals.

La Diputació de Barcelona, com administració que dóna 
suport als ajuntaments, ja ha aprovat la redacció del pro-
jecte executiu d’una xarxa de calor, alimentada amb bio-
massa, per a diversos edifi cis públics del municipi de Dos-
rius. Aquest és el títol del decret 7784/14 de la Diputació 
de Barcelona. 

Estem convençuts que si continuem treballant en la línia 
de reducció de la contaminació i la reducció de consums 
farem un pas més en benefi ci del medi ambient i de les 
arques municipals.

El terme municipal de Dosrius està format per una gran 
xarxa de camins que comuniquen els nuclis de població 
concentrada amb els veïnats del conjunt de disseminats, 
distribuïts per tot el municipi.

<...Aquesta subvenció representa el 100% 
del cost de l’actuació...>

Cal fer un arranjament dels camins principals, que tenen 
un trànsit de circulació important i estan en un estat no 
massa òptim, per la qual cosa l’Ajuntament de Dosrius va 
sol·licitar subvenció a la Diputació de Barcelona, per al 
“fi nançament de la millora i el manteniment dels camins 
locals”.

Per aquest motiu, la Diputació de Barcelona ha concedit 
una subvenció a la Corporació Local, inclosa dins el pro-
grama complementari de suport a l’economia productiva 
local, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015”, per arranjar camins del terme municipal de Dosrius, 
per un import de 8.022,30 euros. Aquesta subvenció re-
presenta el 100% del cost de l’actuació.

Aquests arranjaments  afecten diferents trams de la xarxa 
de camins d’ús públic, que són els que a continuació es 
detallen:

1. Camí de Canyamars a Can Bruguera 1. L’actuació 
serà en la totalitat del camí, d’inici en el camí de la vall de 
Rimbles a Rupit, i en direcció sud passant pel Turó d’en 
Rimbles i el Paratge de la Peça d’en Forner fi ns arribar a 
Can Bruguera.

2. Camí de Dosrius a Can Bruguera.  L’actuació serà  so-
bre una part del camí, en el tram que comença en el nucli 
urbà de Dosrius, darrere de l’Institut de Dosrius, fi ns aca-
bar en el punt d’accés a la masia de Can Salvi. 

3. Camí de les Costes d’en Guinart. L’actuació serà so-
bre una part del camí, d’inici en la cruïlla d’accés al camí 
des de la carretera BV-5101 de Dosrius a Canyamars, fi ns 
a les Costes d’en Guinart en el punt de situació d’un di-
pòsit.

4. Camí de Canyamars a Rupit. L’actuació serà sobre 
una part del camí, en el tram que s’inicia en el nucli urbà 
de Canyamars, en el camí del Pou del Glaç, fi ns a la masia 
de Can Pau de la Rosa.

5. Camí de la vall de Rimbles a Rupit. L’actuació serà en 
una part del camí, en el tram des de la masia de Can Llibre 
fi ns passat la masia de Can Rogent en el punt de creua-
ment amb la línia elèctrica d’alta tensió.

6. Camí de Canyamars a Can Bruguera. L’actuació serà 
en la totalitat del camí. És el camí ral de Can Bruguera, 
d’inici en la urbanització de Can Canyamars, passant a 
prop de la masia de Can Marc, fi ns arribar a Can Bruguera.

L’objecte de l’actuació és millorar el ferm dels camins, per 
tal de facilitar la circulació de vehicles amb comoditat i se-
guretat.

La biomassa a les dependències municipals

L’Ajuntament de Dosrius rep una subvenció de la 
Diputació de Barcelona, per arranjar camins del 
terme municipal
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Ja es va explicar a l’últim butlletí municipal El Full, que 
durant molt de temps l’Ajuntament va anar al darrere de 
transformar l’enllumenat públic en unes faroles amb tec-
nologia “led” i d’halogenurs metàl·lics, amb la fi nalitat que 
el servei fos de màxima qualitat i amb un cost el més baix  
possible.

Ja vàrem explicar que al municipi hi ha 1588 lluminàries, 
les qual s’han transformat totes, una per una. Si mirem el 
pressupost del 2013 i el comparem amb el del 2015, tal 
i com es detalla al gràfi c que s’acompanya, veurem que 
només en despesa elèctrica de l’enllumenat públic hi ha 
un estalvi d’un 46,03%, que esperem pugui arribar al 56%  
una vegada vagin arribant les factures reals del 2015.

S’ha d’explicar que des de què es va fer el canvi massiu 
de lluminàries, funcionen les 1588 durant totes les hores i 
abans de fer la transformació, depèn a quins horaris de la 
nit, no funcionaven 1de cada 3 dels fanals, de forma alter-
nativa, és a dir, que hi havia moments en què il·luminaven 
2 de cada 3 faroles de les que estaven instal·lades.

És cert que el cost de la modifi cació s’acosta als 550.000 
euros, però amb l’estalvi, en pocs anys, pagarem tota la 
inversió que s’ha fet.

Aquestes són unes dades que han d’animar els propietaris 
de les cases particulars a modifi car tots els punts de llum 
que hi tinguin, ja que  a mitjà termini és una inversió a la 
qual se li treu un clar rendiment. 

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

A tots els animals que arriben a la gossera se’ls fa una 
revisió veterinària, se’ls desparasita, vacuna, esterilitza i 
identifi ca amb micro-xip. 
Aquests són alguns dels animals que esperen tenir una 
llar ben aviat.

El gran benefi ci de la transformació de l’enllumenat públic

Gossos en adopció de la gossera municipal

Nom: WINNIE Sexe: Femella
És una de les últimes gosses en entrar al refugi, va venir amb 
molt mal estat, qualsevol diria si la veiessis ara! Una autèntica 
bellesa!

Nom: PINTOR Sexe: Mascle
Aquest simpàtic gos rep el nom de pintor ja que es va trobar 
a la sala de juntes d’una l’empresa de pintura. És tot un ar-
tista, mida petita. 

Nom: MARI Sexe: Femella
És una gossa joveneta, encara aprenent. Té moltes ganes 
de jugar i passejar, es porta bé amb altres gossos. Aquesta 
fantàstica gossa t’espera…

Nom: CHOCO Sexe: Femella
És una gossa molt divertida i juganera, amb uns ulls plens de 
tendresa. Vine a conèixer-la, t’enamoraràs.
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Quan es té la responsabilitat de gestionar un Ajuntament, s’ha 
de tenir clar a qui s’ha de servir, que és a les persones que re-
sideixen al municipi, que són les que paguen els impostos i les 
que gaudeixen dels serveis que dóna l’Ajuntament.

Durant els últimes anys,  el problema més greu que patim és el 
de l’atur, que està a uns percentatges inacceptables. Tot i que 
la política directa per combatre la desocupació de les persones 
no és competència de l’Ajuntament, sempre s’ha cregut que 
es poden fer accions que poden ajudar les persones que es 
troben en situació de cercar feina.
 
Se segueix de manera especial l’evolució de les xifres d’aturats 
del municipi de Dosrius, de la comarca del Maresme i de la 
província de Barcelona. 

Al gener del 2013, vàrem arribar a tenir 486 aturats, que són 
el 17,14% de la població activa. A la comarca del Maresme, el 
mateix mes, hi havia aturada el 18,17% de la població activa. 
Estava una mica més d’un punt per sobre que la de Dosrius.

Vàrem creure convenient revisar tota la política i recursos de 
què disposàvem en tema d’ocupació, per fer-los més efectius. 
La reorientació del servei no va ser fàcil, però hi crèiem i quan 
s’està en una administració s’han de prendre les decisions que 

es consideren que a la llarga poden ser positives, malgrat que 
siguin desagradables.

Seguint les dades de l’atur, es va poder comprovar que un cop 
tancat el mes de desembre de 2013, els aturats al municipi va-
ren baixar una mica, i dels 486 que teníem al gener del mateix 
any vàrem passar a tenir-ne 451, representant el 15,91% de la 
població activa.

Al Maresme, durant el desembre de 2013 estaven al 17,30%, 
per tant, ja havíem superat amb escreix el punt de diferència 
que hi havia a l’inici del 2013.

Vàrem continuar ferms amb la nostra creença i el resultat co-
mença a donar xifres que demostren l’encert de la decisió, ja 
que un cop tancat el mes d’agost de 2014, la xifra d’aturats 
al nostre municipi és de 384, representant un percentatge del 
13,54%, i a la comarca del Maresme, el mateix mes d’agost, és 
del 15,63%. Ja hi ha més de dos punts de diferència. 

Estem, pràcticament, en els mateixos paràmetres de quan va 
començar la maleïda crisi, que encara estem suportant.

Grup Municipal del PSC de Dosrius

A l’anterior full municipal publicat el mes de juliol vàreu poder 
veure que no hi havia cap escrit de la PAC. Voldríem explicar 
els nostres motius:

Considerem que aquest Full és un mitjà propagandístic i no 
informatiu. Sempre es publica el que el govern municipal creu 
convenient i per tant no és ni objectiu ni equànime.

Des de l’inici de la legislatura hem demanat que es faci un 
reglament de funcionament de mitjans de comunicació locals, 
en el que s’hauria de regular com i de quina manera estan re-
presentats els diversos grups polítics. La resposta del govern 
municipal sempre ha estat una negativa.

Pensem que el govern municipal està utilitzant els diners de 

tots per fer-se propaganda política i que la seva obligació d’in-
formar no es compleix de cap de les maneres.

Així doncs, creiem que aquest “pamfl et” no és un mitjà vàlid 
per publicar les nostres informacions.

Una de les característiques que té l’Ajuntament és la de tenir 
una Brigada municipal de grans magnituds.

Des del pacte de govern, signat a l’inici del mandat, la res-
ponsabilitat de la Brigada recau en un representant del grup 
polític del Partit Popular.

La responsabilitat ens va marcar l’objectiu de buscar l’efi cièn-
cia i l’efi càcia d’aquest departament, ja que cal que sempre 
estigui molt ordenat, per anar cercant la màxima rendibilitat 
dels seus recursos humans.

Al mateix temps, hem incidit en la formació i un cop hem tin-
gut l’objectiu ben marcat ens hi hem abocat perquè llueixi la 
feina que dia a dia es fa al nostre municipi.

Es pot dir que les coses es poden fer diferents, d’una altra 
manera, fi ns i tot algú pot dir millor, però ningú ens pot asse-
nyalar per no estar al peu del canó, per no viure amb intensitat 
el que cada dia ha de fer aquest grup d’homes i dones que 

estan al servei del poble i que estan atents al que cal fer a 
cada moment.

Hem cercat ajuts per ampliar-la, perquè hi ha moments de 
molta feina, cada vegada hem anat a buscar que es puguin 
fer obres més diverses, més complexes, amb l’esperit que el 
seu cost sigui el menys possible per a l’Ajuntament. S’han 
fet obres de grans magnituds, que potser superaven les que 
havien de ser encomanades a una Brigada municipal, però 
també hi hem impregnat aquest orgull de fer la feina ben feta, 
aquesta satisfacció que quan passes pel carrer et fa dir: què 
bé ha quedat això! 

És una sort i un privilegi tenir un grup d’homes i dones, que 
han lligat perfectament amb la directriu política que ens vàrem 
marcar a l’inici d’aquesta responsabilitat, tan engrescadora i 
satisfactòria, que ens hem compromès portar a terme.

Grup Municipal del PP de Dosrius

L’atur es redueix, al nostre municipi, a un ritme més ràpid que el de 
la comarca del Maresme

La PAC no escriu al FULL municipal

Una brigada polifacètica, plural, amb coneixements i efi ciència a la feina

general
Grups

municipals
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L’Ajuntament de Dosrius potser ha estat dels primers de Ca-
talunya en posicionar-se envers la proposta de fer una consul-
ta el dia 9 de novembre de 2014. 

Això va fer-ho mitjançant un acord de Ple, el dia 27 de febrer 
de 2014, que es va aprovar per unanimitat dels tretze càrrecs 
electes que formen part del plenari del nostre Ajuntament.

Podríem dir que ha estat a l’únic ajuntament que per unani-
mitat de tots els regidors i regidores es va aprovar el posicio-
nament de la nostra administració local envers la proposta de 
consulta del 9N.

L’acord va ser fruit d’un debat que es va iniciar amb una pro-
posta de moció, per tal que l’Ajuntament facilités la gestió per 
poder celebrar la consulta del 9 de novembre.

S’adjunta l’acord que íntegrament es va aprovar i que està a 
l’acta de l’esmentat ple, que diu el següent:

“Atès que el Parlament de Catalunya ha aprovat recentment 
una resolució per la qual es portarà al Congrés dels Diputats la 
sol·licitud de delegació de la facultat de celebracions de referèn-
dums i consultes populars, per tal de fer viable la consulta pel 
futur de Catalunya, a celebrar el proper 9 de novembre de 2014.

Esperant la resolució del Congrés de Diputats, cal manifestar 
que qualsevol convocatòria a urnes, sigui referèndum, siguin 
eleccions, sigui consulta, ha de venir legalitzada per un Decret 
Llei que marqui tot el procés fi ns al dia de la celebració, quins 
són els passos a seguir en tot moment, fi ns i tot, constitueix 
les Juntes Electorals de Zona per resoldre totes les qüestions 
que vagin sorgint, per tal que donin legalitat al resultat fi nal.

Per tot això exposat, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció 
del següent acord:

Primer.- Que l’Ajuntament de Dosrius ha de complir l’esmen-
tada legalitat i es posa a disposició d’aquest òrgan superior 
creat específi cament per a la crida a les urnes, amb la voluntat 
que reguli la seva legalitat.

Segon.- En el cas que hi hagi qualsevol dubte de caire legal 
seran els Serveis Jurídics de l’Ajuntament, qui emetent l’infor-
me pertinent, marcaran les decisions a prendre per part dels 
responsables de l’ajuntament i, si és el cas, se sol·licitarà un 
informe extern per reforçar la decisió fi nal. 

El Sr. Sagristà diu que amb aquesta esmena es creu que es 
manté l’esperit de la moció, però recollint més i diferents cri-
teris i postures, és molt més clara i precisa.

Pren la paraula el Sr. Antoni Valls, en representació del grup 
municipal de CiU, qui exposa que des de CiU mai han pretès 
apartar-se de la legalitat. Dins de l’ambigüitat de la interpre-
tació de les normes nosaltres acceptaríem aquesta moció ja 
que entenem que és un pas important, estem dins d’un pro-
cés democràtic, i és simplement acceptar-lo. Em congratulo 
que aquest govern accepti això.

Pren la paraula el Sr. Galiano, qui exposa que el seu grup 
municipal també acceptaria la moció esmentada, ja que CiU 
també l’accepta. El dret a decidir és l’expressió més demo-
cràtica que existeix.

Conclòs el debat, se sotmeten les esmenes a votació i aques-
tes queden aprovades per unanimitat. 

Sotmesa a votació la moció esmenada, aquesta queda apro-
vada per unanimitat.”

Aquest ha estat  el nostre full de ruta. Des de començaments 
d’any s’ha garantit el dret a votar dels veïns i veïnes del nostre 
municipi, dins de la legalitat. Fins i tot, l’Ajuntament de Dos-
rius, mentre va ser legal la convocatòria, va fer els deures que 
li pertocaven nomenant per via telemàtica els representants 
que l’Ajuntament tindria en el cas que se celebrés la consul-
ta i, va posar a disposició de la Generalitat de Catalunya els 
locals que habitualment s’utilitzen per a qualsevol esdeveni-
ment d’aquestes característiques.

Josep Jo i Munné
Alcalde del municipi de Dosrius

Posició de l’Ajuntament del municipi de Dosrius envers la 
proposta de fer una consulta el 9 de novembre de 2014

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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