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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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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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Teniu a les vostres mans l’úl-
tim butlletí El Full del mandat 
2011-2015, ja que el proper 
dia 24 de maig d’enguany hi 
haurà eleccions municipals.

Durant aquests últims qua-
tre anys, he tingut el privilegi 
de dirigir un grup d’homes i 
dones desenvolupant la tas-
ca que representa ocupar 
un càrrec d’aquestes carac-
terístiques.

M’hi he dedicat en cos i àni-
ma i no he escatimat ni es-
forços, ni temps, ni he mirat 
si era dia de festa o no, si 
tocava atendre les neces-
sitats que jo considerava 
que eren prioritàries, fos el 
dia i l’hora que fos. He tin-
gut molta sort, perquè tant 
els companys de l’equip de 
govern com els treballadors 
i treballadores municipals 
han agafat aquest rol. 

No ens ha fet por afrontar 
cap situació, tot i que les 
característiques del muni-
cipi i la seva gent fan que 
hàgim de resoldre qüesti-
ons de molta diversitat, ja 
que els valors i els planteja-
ments del veïns i veïnes són 
molt complexos. Ja sé que 
no puc convèncer tothom, 
però el que he intentat és 
no enganyar ningú. Sempre 
he pensat que quan gesti-
ones l’interès públic l’has 
de poder explicar a tothom, 
agradi o no, però sobretot 
amb la meva veritat per en-
davant, que és la que toca 
defensar per ser coherent 
amb un mateix.

Ha estat un gran privilegi ser 
alcalde, he anat agafant ex-
periència i cada vegada he 
estat més enganxat a servir 
la població del meu munici-
pi, servir de moltes mane-
res: cercant serveis de qua-
litat, millorant l’espai públic, 
atenent temes personals, 
estant al costat de les per-
sones en moments difícils, 
escoltant tothom, ...

Moltes vegades se m’obli-
da la cara de les persones, 
el que s’ha dit, fi ns i tot el 
que s’ha fet, però mai el que 
he sentit, ja que això queda 
dins dels meus sentiments i 
darrera d’aquesta experièn-
cia hi tinc molta gratitud.
 
He tingut la gran sort d’incidir 
en la transformació de molts 
temes del municipi, pràctica-
ment de manera global, i això 
ho veig cada vegada que cir-
culo pels nostres carrers, per 
les instal·lacions esportives, 
pels espais públics, quan 
refl exiono sobre els serveis 
que es donen, ... Tot s’ha 
transformat a base de molt 
de treball, de superar moltes 
adversitats, però les ganes 
d’anar-te superant dia a dia 
donen els resultats que tenim 
al nostre estimat municipi.
 
Dono les gràcies a tot l’equip 
que m’ha envoltat, ja que ha 
estat molt fàcil treballar amb 
ells i elles: l’equip de govern, 
el personal de l’ajuntament 
i també tots els veïns i veï-
nes amb els quals he tingut 
l’ocasió de viure experiènci-
es i compartir moments ino-
blidables. 

S’acaba un cicle de qua-
tre anys que he viscut amb 
molta passió, però sense 
haver perdut la il·lusió d’anar 
servint les persones. A més 
a més, l’experiència que he 
anat adquirint fa que cons-
tantment vegi moltes pos-
sibilitats de tirar endavant 
projectes nous. Per això, 
plantejaré als òrgans de di-
recció del meu partit polític 
que tornin a apostar per la 
meva persona per encapça-
lar la llista, tal i com he fet en 
les darreres eleccions, amb 
l’esperit que els veïns i veï-
nes del municipi de Dosrius 
puguin decidir si som jo i tot 
l’equip que proposo els més 
adequats per gestionar el 
seu ajuntament.

A tothom, un cop més, mol-
tes gràcies!

<...Ja sé que no puc con-
vèncer tothom, però el 
que he intentat és no en-
ganyar ningú...>
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En el primer butlletí El Full d’aquest mandat, que va a ser 
el núm. 28, del desembre de 2011, es va explicar quines 
eren les retribucions del càrrecs electes i, fi ns i tot, es van 
reproduir dues nòmines, que també es reprodueixen en 
aquest butlletí que teniu a les vostres mans. En aquell cas 
era la del mes de setembre de 2011, de l’alcalde, Sr. Josep 
Jo i Munné, i la regidora, Sra. Sílvia Garrido i Galera.

Un cop s’acaba el mandat, es tornen a reproduir les nòmi-
nes dels mateixos càrrecs electes, cobrades el desembre 
de 2014.

Tal i com es pot veure, la quantitat és exactament la matei-
xa i es pot manifestar que no s’ha cobrat cap més altra re-
tribució d’aquest ajuntament, sigui pel concepte que sigui: 
ni desplaçaments, ni dietes, ni cap altre plus de cap mena.

Totes les retribucions dels càrrecs electes de l’Ajuntament de 
Dosrius han estat, durant els quatre anys, les mateixes que 
es varen explicar al primer butlletí El Full d’aquest mandat.

Retribucions càrrecs electes

Nòmines setembre 2011

Retribucions
RESUM

MANDAT
2011-2015
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Nòmines desembre 2014

RESUM
MANDAT

2011-2015 Retribucions
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Un cop es van saber els resultats de les eleccions muni-
cipals realitzades el dia 25 de maig de 2011, calia buscar 
estabilitat per gestionar l’ajuntament i amb aquesta fi nali-
tat es va signar un acord en el qual no hi entraven ni candi-
datures ni partits polítics, simplement càrrecs electes.

L’acord, que es va plasmar en un document,  contemplava 
les línies de treball i les maneres de gestionar el nostre 
ajuntament, i va ser signat pels càrrecs electes que es van 
comprometre a treballar en la línia marcada.

Aquest pacte es va reproduir íntegrament en el primer 
butlletí d’informació municipal El Full d’aquest mandat, el 
núm. 28, del desembre de 2011. A continuació analitza-
rem, d’una manera general, la seva evolució.
 
Al mateix temps, cal dir que durant aquests quatre anys 
han sorgit molts altres temes, que no es contemplaven a 
l’acord del pacte, i que també s’han portat a terme i que 
més endavant explicarem. 

El primer punt del pacte parlava de POTENCIAR AL MÀ-
XIM LA PARTICIPACIÓ. 

Nosaltres entenem per participació el fet que els càrrecs 
electes estiguin a prop dels seus veïns i veïnes, que els 
sigui molt fàcil connectar amb ells i així d’aquesta manera 
es capten les seves necessitats, les seves preocupacions, 

les coses que els succeeixen durant el dia a dia. 

Aquest compromís l’hem tingut tots els membres de l’equip 
de govern, amb la fi nalitat que totes les possibilitats que 
tingui l’ajuntament estiguin al servei de les persones.

El Consell d’Entitats, així com la Fira d’Entitats és una altra 
mostra de la participació de totes les entitats municipals 
en  els afers culturals i esportius del municipi.

Un altre tema important ha estat el dels SERVEIS SOCI-
ALS O SERVEIS A LES PERSONES. Sabíem que serien 
quatre anys que calia estar a prop de tothom que tingui 
difi cultats per tirar endavant el dia a dia. S’han tret recur-
sos d’allà on ha fet falta per poder atendre les situacions 
d’emergència, les ajudes puntuals que, d’acord amb els 
informes dels Serveis Tècnics, calia tirar endavant, cercant 
totes les possibilitats viables que estaven a l’abast de l’ad-
ministració local.

Un altre punt que s’ha treballat i ha tingut molt d’èxit és el 
dels aliments a les persones, ja que mitjançant el BANC 
DELS ALIMENTS hem distribuït tones i tones de menjar a 
les persones que ho han necessitat. Famílies que els seus 
recursos han d’anar a cobrir les obligacions i els serveis 
mínims i que moltes vegades anaven molt justos per ad-
quirir els aliments bàsics per al dia a dia.

Pacte de Govern

Equip de govern (Mandat 2011-2015).

Pacte
de Govern

RESUM
MANDAT

2011-2015
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Ha estat una època d’estar al costat de les famílies que ho 
han necessitat.

Un altre compromís de l’equip de govern, que està refl ectit 
en el pacte, és el de mantenir el SUPORT EN EL TRANS-
PORT ESCOLAR.

Ens vàrem comprometre a treballar perquè fos mínim el 

cost que el transport escolar havia de signifi car per a les 
famílies.
 
Amb aquesta fi nalitat, sempre s’han mantingut en el pres-
supost municipal les partides destinades a ajudar les fa-
mílies que els seus fi lls i fi lles utilitzen el transport escolar.
Al mateix temps, s’han habilitat beques per a situacions 
més extremes.

Pel que fa a la CONSTRUCCIÓ DE L’INSTITUT DE SE-
CUNDÀRIA, malgrat les gestions que s’han fet i les en-
trevistes que s’han mantingut, ha estat del tot impossible 
convèncer la Generalitat de Catalunya perquè construís 
l’institut al nostre municipi. 

Fins i tot, s’ha presentat una al·legació al pressupost  de 
la Generalitat de Catalunya per al 2015, demanant l’habi-
litació de la partida necessària per construir l’institut del 
municipi de Dosrius.

Autobusos de transport escolar.

Terreny on s’ha de construir l’institut. 

general
Pacte
de Govern

RESUM
MANDAT

2011-2015
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VARIANT DE DOSRIUS. Vàrem acordar que 
seríem molt persistents davant la Generalitat 
de Catalunya, per tal que construís la Variant de 
Dosrius. 

Hem fet diverses reunions amb els responsa-
bles de Política Territorial de la Generalitat de 
Catalunya. Fins i tot, hem presentat una al-
legació davant el pressupost de la Generalitat 
de Catalunya d’enguany, perquè contemplés 
la construcció d’aquesta carretera, que ha de 
treure els vehicles en trànsit de dins del nucli 
de Dosrius.

Tenim el projecte executiu aprovat i ara cal cer-
car els recursos necessaris per portar-la a ter-
me, que pugen 4 milions d’euros.

Caldrà ser persistents, per tal que sigui una re-
alitat.

Un altre compromís que es va adquirir i es va signar en el 
pacte va ser el d’avançar en el tema de la URBANITZA-
CIÓ DE CAN CANYAMARS. 

S’han fet passos molt importants, però al pacte ja es va 
escriure clarament: “la solució de can Canyamars mai s’ha 
de convertir en un greu problema econòmic per als veïns 
i veïnes d’aquesta urbanització ni per a l’ajuntament del 
municipi.”

S’ha aprovat el projecte de reparcel·lació. S’han fet 
actuacions d’urgència als carrers, pagant íntegrament 
els propietaris del sector, i estem convençuts que aquest 
és el camí a seguir, lent, però pensem que sostenible.

Ens vàrem comprometre a treballar per AUGMENTAR 
L’OFERTA DEL TRANSPORT PÚBLIC. Aquest fet el và-
rem assolir amb més servei d’autobús cada dia.

Imatge del projecte de la Variant de Dosrius.

Carrer del polígon C de can Canyamars, concretament el Camí de Mataró. 

Pacte
de Govern

RESUM
MANDAT

2011-2015
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Pacte
de Govern

RESUM
MANDAT

2011-2015

El pacte també contemplava TREBALLAR EN EL TEMA 
DE RESIDUS, fent campanyes de sensibilització, amb la 
fi nalitat de separar en origen les diverses fraccions  i hem 
aconseguit que cada vegada més habitatges facin com-
postatge a casa seva i així reduir considerablement les to-
nes a tractar a les plantes de reciclatge.

Avançant en el tema de Medi Ambient, ens vàrem com-
prometre a instal·lar CALDERES DE BIOMASSA a les 
instal·lacions municipals (pavellons i escoles). Ja està  en-
carregat el projecte per a la col·locació d’una caldera de 
biomassa per a instal·lacions municipals.

imatge Caldera de biomassa.

Inauguració de la gespa artifi cial al camp de futbol municipal a la zona de can Batlle.

Ens vàrem comprometre a cercar tots els ajuts possibles 
per instal·lar gespa artifi cial al CAMP DE FUTBOL DE 
CAN BATLLE i aquest compromís es va fer realitat amb 
la inauguració de la instal·lació, en la qual hi van participar 
jugadors veterans de F.C. Barcelona.

Enllumenat públic de baix consum. 

Ens vàrem comprometre a fer una auditoria sobre l’EN-
LLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL i un cop acabada canvi-
ar totes les lluminàries per a unes de baix consum. 

Aquest compromís ja és un fet. Amb aquesta actuació, 
l’estalvi que genera el consum paga la inversió que va ser 
necessària per fer el canvi.

Hi ha moltes més actuacions que s’han tirat endavant, 
però un fet molt important, que també estava refl ectit en el 
pacte, era el de no embarrancar l’ajuntament pel que fa al 
TEMA ECONÒMIC, i això també ho hem assolit, malgrat 
totes les difi cultats per gestionar els serveis, en un municipi 
amb les característiques del de Dosrius.

Durant aquests quatre anys hem aconseguit que les au-
ditories externes que ens fan per anar controlant la gestió 
econòmica, siguin del tot favorables, és a dir, en color verd 
els tres paràmetres que, per regla general, marquen la salut 
econòmica d’una administració local: equilibri econòmic, 
romanent i endeutament.
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Aquesta rotonda connecta la carretera que va de Dosrius a 
Canyamars i la que va a can Massuet del Far.

Des que ha entrat en funcionament aquesta cruïlla en for-
ma de rotonda, s’han acabat els accidents en aquest punt 
de trànsit tan important al nostre municipi.

Ja fa anys que l’ajuntament va adquirir la zona de can Bat-
lle, concretament des de la rotonda del Vitxí fi ns a la banda 
nord del camp de futbol i la piscina.

Aquest terreny va passar de privat a públic. Hi ha un tor-
rent que és el de les Costes d’en Vergés que passa pel mig 
d’aquest espai.
L’objectiu és anar-lo cobrint de mica en mica, amb els per-
misos corresponents d’altres administracions.

Durant aquest mandat hem cobert el tram fi nal.

En aquest apartat, farem un petit resum de les obres o accions que entenem que són re-
llevants i que s’han portat a terme durant aquest mandat.

Rotonda de can Massuet del Far

La rotonda de can Massuet del Far ja acabada.

Espai del Torrent de can Vergés, amb l’últim tram ja cobert.

Objectius
assolits

RESUM
MANDAT

2011-2015

Cobriment de l’últim tram del Torrent de les 
Costes d’en Vergés

Teníem moltes ganes de fer una actuació per poder travessar 
la Riera de Canyamars, a l’alçada del carrer Esteve Albert.

Atenent que afectava serveis que passaven per l’indret i, 
sobretot, que la competència en rieres és de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua (ACA), calien els permisos necessaris per 
fer l’obra.

Vam haver de treballar molt i fer moltes propostes, sempre 
sota la direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), per 
poder portar a terme l’obra que en aquests moments dóna 
servei a les persones.

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

Passera per a vianants al C/ Esteves Albert.
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assolits

RESUM
MANDAT

2011-2015

El Centre parroquial de Dosrius ja és municipal. Després 
de molts anys de negociacions amb el Bisbat de Barce-
lona, es va arribar a l’acord de fer una permuta, canviant 
la casa de can Torres pel Centre Parroquial, ja que es va 
entendre que aquest espai podia donar molt més joc per a 
la població del municipi, ja que es pot destinar a activitats 
de lleure; a activitats culturals, com ara el teatre; així com 
també com espai de reunions, conferències i xerrades, 
.... 

Ara caldrà remodelar-lo i fer les obres pertinents per ade-
quar-lo a les necessitats de la població.

Durant aquest mandat s’ha tancat tot el cir-
cuit de l’aigua residual de can Massuet del 
Far, per tal que es pugui depurar.

Ha estat una obra molt complexa, per la 
seva magnitud: tres vessants, 30 Kms. de 
carrers, ..., ja que la quantitat d’abocaments 
que hi havia,  feia que s’hi destinessin molts 
recursos i esforços municipals,  però, fi nal-
ment, hem aconseguit que totes les aigües 
residuals d’aquest nucli de població vagin a 
parar a una depuradora, 

Transcorregut un temps des dels aboca-
ments, s’han fet les analítiques pertinents i 
s’ha pogut comprovar que la regeneració 
d’aquests espais és total, ja que el resultat ha 
demostrat que no hi ha cap residu que s’hagi 
mantingut, tot el contrari, els nostres torrents 
estan en perfectes condicions de salut, tant a 
nivell d’invertebrats, com d’estat vegetal. Així 
doncs, torna a haver-hi la vida que aquests 
ambients solen tenir.

Centre Parroquial de Dosrius

Aigües residuals de can Massuet del Far

El Centre parroquial de Dosrius.

Bombament del carrer Burriac.

La transformació d’aquest espai que ha passat de magat-
zem de la Brigada de Serveis Municipals a local social, ha 
donat molt de joc, principalment com a casal de la gent 
gran i dels joves.

També s’hi fan activitats culturals organitzades per 
l’ajuntament.

Centre Cultural del Far

El Centre Cultural del Far.
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Érem conscients que calia fer els passos necessaris per 
dignifi car l’espai de la zona esportiva de can Batlle.
 
El primer pas va ser tancar el camp de futbol i reformar els 
vestidors existents a la zona esportiva. El segon pas va ser 
la col·locació de la gespa artifi cial al camp de futbol.
 
Aquestes obres es van portar a terme gràcies a dos pro-
jectes, pràcticament subvencionats al cent per cent per la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Fira del Bosc Medieval i pessebre de l’Esteve Albert

Fira del Bosc Medieval de Canyamars. Pessebre Esteve Albert.

Els vestidors de la zona esportiva de can Batlle ja reformats.

La regidoria de Promoció Econòmica ha treballat de valent 
per tal que aquests dos esdeveniments es converteixin en 
referent, no només a la comarca sinó que arreu de Catalunya.

Pel que fa a la Fira del Bosc Medieval, aquest objectiu s’ha 
assolit plenament. Milers i milers de persones tenen com a 
referència Canyamars, el tercer cap de setmana d’octubre, 
amb tot el benefi ci que això representa a nivell de promo-
ció econòmica, sobretot per al sector de serveis.

Durant el 2014 es va fer la primera edició del Pessebre 
de l’Esteve Albert, coincidint amb el centenari del seu 
naixement, i ja s’han vist possibilitats de continuar aquest 
esdeveniment, convertint-se en un cap de setmana de 
festa, de records, d’història, d’època, ... i amb la dedicació 
i ganes que s’hi posen, ben segur que s’anirà fent un lloc 
entre els actes importants del nostre municipi.

Objectius
assolits

RESUM
MANDAT

2011-2015

Reforma dels vestidors de la zona recreativa de can Batlle 

Teníem un servei d’atenció a les persones que cerca-
ven feina i enteníem que podíem millorar-lo. Vàrem fer 
un canvi radical, passant a un servei molt més ajustat a 
l’actualitat.

<...Actualment, el percentatge d’aturats del 
Maresme és d’un 16,05% i el del municipi de 
Dosrius és del 13,69%....>

El resultat ha donat els seus fruits, ja que amb l’anterior 
servei, el percentatge d’aturats del municipi de Dosrius es-
tava un punt per sota que el de la mitjana del Maresme. 
Des que funciona el nou servei estem dos punts per sota. 

A 1 de febrer de 2015, el percentatge d’aturats del Ma-
resme és d’un 16,05% i el del municipi de Dosrius és del 
13,69%.

Inserció laboral:
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Un dels objectius assolits, que pensem que és de vital im-
portància al nostre municipi, és la instal·lació de farmacioles 
a Canyamars i a Can Massuet del Far, és a dir, la instal·lació 
de serveis de farmàcia a aquests dos nuclis de població.

Va ser un tema complex, però fi nalment vàrem cercar les 
solucions per poder habilitar un local municipal i llogar-ne 
un de privat a Canyamars.

La farmàcia que va guanyar el concurs públic ha de pagar 
a l’ajuntament pel local que té llogat, així la Hisenda mu-
nicipal no ha de fer aportacions econòmiques, donant un 
servei que entenem que és molt valorat.

Farmacioles a Canyamars i a can Massuet del Far

El poble va guanyar el contenciós que tenia sobre 
el Pla dels Bolets de Canyamars

El Pla dels Bolets de Canyamars.

Les dues farmacioles, una a Canyamars i l’altra a can Massuet del Far.

Fent una mica d’història, l’any 2003, un particular va de-
manar més de 5 milions d’euros per a l’expropiació forço-
sa d’uns terrenys ubicats a Canyamars, basant-se amb les 
lleis i normatives vigents.
 
Aquest era un tema que molts juristes i tècnics ens co-
mentaven que estava totalment perdut, però l’equip de 
govern va saber trobar la petita escletxa, tot i que no s’hi 
veia la llum, per defensar aferrissadament els interessos 
de l’ajuntament, ja que un fet d’aquestes característiques 
hagués hipotecat, durant més de 20 anys, el futur del nos-
tre municipi.

Després de moltes resolucions, algunes en contra, altres 
a favor, i les següents en contra, el tema va acabar davant 

del Tribunal Suprem, amb un recurs presentat per l’Ajunta-
ment de Dosrius, ja que el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya havia dictaminat que el nostre ajuntament havia 
de pagar prop d’1.000.0000 d’euros, més el 5% d’afecció, 
més el interessos legals a computar des del dia 3 de no-
vembre de 2004.

En defi nitiva, es calculava que representava 1.500.000 euros.

Tal i com s’explica, el mes de març de 2013, el Tribunal 
Suprem va emetre sentència acceptant, al cent per cent, 
el recurs presentat per l’Ajuntament de Dosrius, en el qual  
aquesta administració local demanava no veure’s obligada 
a adquirir aquests terrenys que el particular havia sol·licitat 
que fossin expropiats.

general
Objectius
assolits

RESUM
MANDAT

2011-2015
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Es tracta d’un molí fariner que, antigament, tenia una im-
portància vital al territori, per tant, és un vestigi dels nos-
tres avantpassats. 

Es va buscar el mecanisme adequat, per tal que la pro-
pietat i l’ajuntament arribessin a un acord, perdurable en 
anys, mitjançant la signatura d’un conveni, amb la fi nali-
tat que l’ajuntament pugui fer les actuacions necessàries 
amb la intenció que sigui visitable i que constitueixi un 
element patrimonial de referència, dins de la indústria de 
l’aigua, que tan important va ser al nostre territori.

Es tracta d’una obra que feia molts anys que intentàvem 
tirar-la endavant. En principi, només s’havien de fer dos 
carrers i la Plaça d’Espanya.

Ja fa més de deu anys que es va fer el projecte executiu, 
que es va anar transformant per acollir-nos a subvencions, 
principalment europees, però mai havíem aconseguit els 
recursos necessaris per fer l’obra.

Durant aquest mandat hem tornat a reprendre l’objectiu, 
que mai havíem abandonat, i buscant els mecanismes d’en-
tesa i canvis en la gestió dels carrers, vàrem aconseguir que 
la Diputació de Barcelona hi destinés 421.000 euros. 

L’ empresa que va guanyar el concurs públic, en la seva 
proposta de millores, va oferir una quantitat econòmica, 
gràcies a la qual es varen poder adequar dos carrers més 
dels que inicialment estaven projectats.

El nucli de can Massuet del Far té unes característiques 
molt especials. 

En un espai molt extens hi viu una quantitat de persones 
molt reduïda. És allò que se’n diu dispersió. Actualment, 
hi viuen unes 2.500 persones, en un total de 30 Kms. de 
carrers, amb la difi cultat que això representa per al sub-
ministrament d’aigua, clavegueram, enllumenat públic, 
voreres i, sobretot, l’asfaltat dels carrers, que a més del 
pendent que tenen, que fa que el deteriorament sigui molt 
més ràpid, hi hem d’afegir la vegetació, especialment les 
arrels dels pins que aixequen el ferm del carrer. És allò que 

actualment se’n diu un model que és del tot insostenible.

Constantment s’han d’habilitar partides pressupostàries 
per anar asfaltant i arranjar carrers, any rere any, però sem-
pre queden carrers per arranjar. És el mai acabar.

Durant aquest mandat s’han asfaltat molts metres de car-
rers, amb ajuts, subvencions i recursos propis. Podríem dir 
que a una quarta part dels carrers de can Massuet del Far 
s’hi han fet actuacions. Algunes d’aquestes actuacions han 
consistit en tapar forats, per tirar-ne endavant d’altres, s’han 
hagut de contractar empreses especialitzades en asfaltar.

Molí fariner de can Terrades, gestionat per l’Ajuntament de Dosrius

Transformació dels carrers centrals del nucli de Dosrius

Asfaltat de carrers a can Massuet del Far

Vestigis del molí fariner de can Terrades.

Obres de la travessera urbana ja acabades, concretament el carrer Lluís Moret.

Dos carrers de can Massuet del Far ja esfaltats, concretament el carrer Vallès i el carrer Llinars.
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Tenim una escola bressol d’una qualitat extraordinària. El 
lloc on està ubicada genera sensacions de gran satisfac-
ció, així ho manifesten els pares i les mares dels nens i 
nenes que hi van. 

La seva gestió és excel·lent i també molt valorada pels 
usuaris.
 
Hem tingut ocasió de poder asfaltar el camí que va cap a 
l’escola bressol, ja que era de sorra, amb tots els inconve-
nients que això generava. 

Aquest fet li dóna un plus més a aquest equipament que 
tant d’orgull ens genera.

El carrer Mossèn Jacint Verdaguer és un dels carrers per 
on passen més vehicles del nostre municipi. 

Un dels principals problemes que tenia era la gran velocitat 
en què circulaven els vehicles al seu pas per aquest carrer. 

Anys enrere, s’hi havien instal·lat uns semàfors, però es 
van avariar i la reparació era molt costosa.

Vàrem demanar a la Diputació de Barcelona que fes un 
estudi per mirar de solventar el problema i, alhora, que 
habilités una partida pressupostària per tal de poder tirar 
endavant les actuacions que fossin necessàries.

L’estudi va determinar que calia modifi car els passos de 

vianants, amb la corresponent reforma de les voreres i 
instal·lar unes bandes reductores, en llocs estratègics, 
amb la fi nalitat que obliguessin a reduir considerablement 
la velocitat dels vehicles.

L’Ajuntament de Dosrius i la Diputació de Barcelona van 
signar un conveni, mitjançant el qual una part de l’obra 
la va fer l’ajuntament, bàsicament les voreres, i la resta la 
va fer la Diputació de Barcelona: passos de vianants, col-
locació de bandes de reductores, ...

D’aquesta manera, han quedat lligats els passos de via-
nants dels carrers Mossèn Jacint Verdaguer, Sant Antoni 
i Plaça Glorieta de Catalunya i, sobretot, s’ha aconseguit 
reduir la velocitat dels vehicles.

Asfaltat camí de l’Escola Bressol:

Pacifi cació del carrer Mossèn Jacint Verdaguer

El camí de l’escola bressol ja asfaltat.

Els passos de vianants i una de les plataformes reductores de velocitat.
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Una de les realitats que tenim al nostre municipi és que 
hi ha molts animals de companyia, especialment gossos.

Un col·lectiu es va adreçar a l’ajuntament per traslladar 
que era necessari que s’habilités un espai on es pogués 
anar amb els gossos a campar-la.

L’ajuntament va creure que era important i convenient cer-
car el lloc i fer les actuacions pertinents, per tal que aquest 
indret pogués ser una realitat.

Aquest és un dels espais públics o equipaments d’una uti-
lització elevada, on es fa molt de poble entre les persones 
propietàries d’animals de companyia.

A l’espai urbà constantment s’hi ha d’anar posant elements 
i reformant el mobiliari, amb la fi nalitat que cada vegada 
sigui més agradable viure als nostres nuclis de població.

Canyamars té un encant especial i hem tingut la possibilitat 
d’instal·lar unes jardineres amb fl ors penjades als fanals. 

Durant l’estiu del 2014 ja han lluït unes plantes que dona-
ven un plus més a aquest nucli de població.

A l’hora de fer balanç cal refl ectir els suports, ajuts i subvencions que s’han aconseguit d’altres administracions.

Aquesta és una feina de persistència constant i el poder assolit objectius satisfactoris passa per conèixer la resta d’ad-
ministracions i, fi ns i tot, formar-ne part.

Durant dos mandats l’alcalde de l’Ajuntament de Dosrius va ser president del Consell Comarcal del Maresme i en aquest 
últim mandat (2011-2015) ha estat diputat a la Diputació de Barcelona, per desenvolupar les tasques que aquest càrrec 
comporta, però mai oblidant que és l’alcalde del seu ajuntament.

Evidentment, quan es parla d’ajuts a les administracions locals, ser al lloc on es decideixen és molt important.

Aquests quatre darrers anys ha estat una època de molta restricció. Línies d’ajuts d’altres mandats han quedat deroga-
des. Subvencions per qüestions ordinàries que havíem assolit han quedat sense partida pressupostària, principalment 
de la Generalitat de Catalunya, però tot i això, la xifra total d’ajuts, subvencions i aportacions d’altres administracions ha 
estat la més alta aconseguida per l’ajuntament de Dosrius, en un mandat.

Aquí teniu tota la relació del que s’ha aconseguit durant el 2011-2015, que puja un total de 3.497.775,48 €.

Centre d’Esbarjo d’Animals de Companyia

Jardineres als fanals de Canyamars 

Ajuts assolits d’altres administracions

L’indret d’esbarjo dels animals de companyia.

Jardineres als fanals de la Plaça de l’Església de Canyamars.

Hisenda
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Exercici
2011
2011
2013
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Diputació
4.554,99 €
5.511,00 €
2.814,09 €
2.482,00 €
1.600,00 €

950,00 €
4.602,32 €
9.067,42 €
2.003,64 €
1.000,00 €
7.343,36 €
3.212,00 €

885,00 €
1.058,87 €

0,00 €
1.000,00 €
6.000,00 €

10.500,00 €

1.500,00 €
0,00 €
0,00 €

3.540,00 €
0,00 €

1.963,00 €
1.000,00 €
5.635,30 €
9.298,40 €

17.545,34 €
4.718,70 €

950,00 €
2.000,00 €
2.352,75 €
2.200,00 €
2.242,19 €
1.223,01 €
3.847,45 €
1.500,00 €
9.298,40 €

recurs tècnic
recurs tècnic

630,00 €
115.184,56 €
recurs tècnic
recurs tècnic

450,00 €
5.000,00 €
3.500,00 €

recurs tècnic
recurs tècnic

3.500,00 €
2.651,63 €

recurs tècnic
10.890,00 €

333,33 €
12.202,21 €

Recurs tècnic
1.243,84 €

recurs tècnic
recurs tècnic

2.100,00 €
5.780,55 €

Descripció

Finançament dela Serveis Socials d’Atenció Domiciliària

Finançament dels serveis socials bàsics

Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants

Suport sufi ciència alimentària a les escoles bressol municipals

Fira d’Entitats Municipals de Dosrius

El puntet

Generació d’un geoportal de difusió d’informació de serveis públics als ciutadans mitjançany l’ús de tecnologies

Dinamització del mercat laboral.

Prevenció de la legionerosi

Gestió dels gossos i gats abandonats al carrer

Espai de suport infantil i jovenil

Programa complementari d’urgència social

Mesures sonomètriques c. Antoni Tàpies

Suport per la implantació al municipi del regalment de prestacions econòmiques de caràcter social

Activitats de vigilància i control d’establiments alimentaris

Estudis i projectes per al desenvolupament de xarxes d’infància

Visites d’avaluació energètica als equipaments municipals

Pla d’acció per l’energia sostenible

Sessions de tallers de teatre social per a infants i adolescents en situació de risc social o en risc d’eclusió social efectuades per 

la Fundació la roda d’accions culturals i del lleure

Suport tècnic per a l’elaboració dels elements que confi guren el reglament dels serveis d’atenció domiciliària

Estudi qualitat aire per queixes olors forn de pa

Diagnosi per a l’acompanyament a l’escolaritat i la millora de l’èxit escolar

Informe tècnic en resposta al·legacions sobre informe soroll

Control de la legionerosi en dependències municipals

Actuació colonies controlades gats urbans

Fons de prestació 2012

Auditoria energètica de l’enllumenat públic extern de dosrius

SLO Dosrius

Fons prestació 2012

El puntet

Banc d’aliments municipal

Implantació de procediments de gestió d’expedients

Fira i fòrum de les entitats municipals de Dosrius

Escola bressol municipal de Dosrius

Cursos per a adults

Desenvolupament i aplicació de polítiques transversals en matèria de gènere i igualta d’oportunitats

Sessions de tallers de teatre social

Auditoria energètica de l’EP extern de Dosrius

Gestió i tramitació de reclamacions de la ciutadania en matèria de consum: bústia del consumidor

Visita de les unitats mòbils d’informació al consumidor

Sis sessions dinàmica de grup reforç parental

Suport a la solvència fi nancera local i garantia de la prestació adequada de serveis públics locals

Activitats de vigilància i control d’establiments alimentaris

Activitats de respir i lleure per a persones amb discapacitat

Suport a la funció educativa de les families

Suport a la comissió d’acompanyament per a l’elaboració del pla d’actuació 2012-2013

Suport comissió acompanyament elaboració pla actuació 2012-2013

Assistència a la gestió de la informació geogràfi ca local

Assistència tècnica per a la constitució d’un tribunal de selecció per proveir una plaça d’arquitecte municipal

Suport al disseny del pla d’acompanyament a l’escolaritat i millora de l’èxit

Suport a  la diagnosi i millora de la gestió municipal de les prestacions econòmiques de caràcter social

Gestió de les prestacions econòmiques de caràcter social

Suport a l’adjudicació del servei integrat de l’enllumenat amb inversions en efi ciència energètica de Dosrius

Suport a l’elaboració de reglament de SAD

Desenvolupament i aplicació de polítiques transversals en matèria de gènere i igualtat d’oportunitats: Espai Dona

Supervisió als serveis socials bàsics

Bancs de fusta

Control sanitari de piscines d’ús públic

Informe estanquitat xarxa abastament aigua

Porteries i cistelles

Línia 2: garantia prest. adeq. serv. att. dom. i transport adaptat
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2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

2014
2014
2014

21.266,76 €
3.398,89 €
6.000,00 €

475,00 €
recurs tècnic
recurs tècnic
14.356,62 €

recurs tècnic
1.521,00 €
1.268,00 €
1.000,00 €
3.009,00 €

467,90 €
2.300,00 €

recurs tècnic
recurs tècnic
recurs tècnic
recurs tècnic

7.260,00 €
550,00 €

15.010,00 €
recurs tècnic
recurs tècnic
11.328,66 €

recurs tècnic
12.971,06 €

520,00 €
2.133,00 €

suport tècnic
Recurs tècnic

3.361,00 €
17.162,35 €

recurs tècnic
recurs tècnic
recurs tècnic

2.214,00 €
2.534,00 €
1.000,00 €

recurs tècnic
recurs tècnic

1.538,00 €
recurs tècnic
13.711,93 €
2.572,68 €
1.000,00 €

recurs tècnic
recurs tècnic
recurs tècnic
recurs tècnic
recurs tècnic
recurs tècnic
recurs tècnic

1.500,00 €
4.000,00 €

12.150,00 €
recurs tècnic
14.442,77 €

suport tècnic

480.887,97 €

Línia 3: suport d’escolarització 0-3 anys

cistelles de mini-bàsquet i porteries de futbol sala

Pla local de joventut

Suport a la funció educativa a les famílies

Avaluació i II Pla d’Igualtat de Gènere

Suport a la implantació del model de copagament en els serveis d’atenció domiciliària

Neteja zones verdes municipals

Millora de la gestió i programació dels casals i equipaments sòcioculturals de les persones grans

Cursos per a adults

Escola bressol municipal de Dosrius -La Caseta del Bosc-

Esterilització colonies gats al carrer

Prevenció de la legionel·losis i desrratització

Papereres metàl·liques

Fira i fòrum de les entitats municipals de Dosrius

Gestió i tramitació de reclamacions de la ciutadania en matèria de consum: bústia del consumidor

Campanyes d’inspecció de consum de caràcter informatiu en establiments comercials

Visita de les unitats mòbils d’informació al consumidor

Suport al control i seguiment en la provisió del SAD

Pla director de sistemes d’informació i comunicació

Suport a la funció educativa de les famílies

Finançament de l’àmbit de benestar social

Dosrius parciipa!!!

Protocols de detecció i intervenció en les situacions de risc de la infància i l’adolescència

Finançament dels serveis locals d’ocupació

Programes de prevenció i assessorament sobre circuits i protocols d’actuació municipal contra la violència masclista

Línia 1: cobertura de situacions urg. soc. i sosteniment equips profess

Supervió als serveis socials bàsics

Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals

Aprovació de l’actuació de redacció o revisió del PPU i suport tècnic i administratiu als municipis per a la seva gestió, en el marc 

del règim regulador del catàleg de serveis 2013 del pla xarxa de governs locals 2012-2015

Actualització PPU urbanització can Canyamars (Dosrius)

Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals

Finançament de l’àmbit de benestar social

Control piscina municipal

Anàlisi de pous i rieres del municipi

Arranjaments d’habitatge

Cursos per a adults

Escola bressol municipal de Dosrius -La Caseta del Bosc-

Centenari Esteve Aalbert i Corp (1914-2014)

Campanyes i activitats de prevenció i sensibilització

Elaboració de diagnosi del servei i propostes de millora organitzativa

Monitoratge i compra de material esportiu per al gimnàs de Dosrius

Bústia del consumidor

Desenvolupament i aplicació de polítiques transversals en matéria de gènere i igualtat d’oportunitats: Espai Dona Dosrius

Subministrament i col·locació a -Torre de les Aigües- xarxa a fi nestres, balconades i teula

Esterilització de colònies de gats al carrer

Informació sobre serveis i recursos i activitats i tallers per a la dinamització

Programes d’actuació municipal en presperctiva de gènere

Projecte i servei d’alimentació d’urgència (banc d’aliments)

Activitats de sensibilització per a la població en matèria de consum responsable

Visite de les unitats mobils d’informació al consumidor

Supervisió de casos

Simulacres d’activació del pam d’emergències per incendis forestals de Dosrius

Coach pels comerciants

Suport estratègia comercial

Projecte d’urbanització complementari per a l’actuació urgent i provisional als vials dels carrers preexistents a la -UA XI-A de 

can Canyamars

Adequació a la normativa de protecció de dades a l’ajuntament de Dosrius

Tractament de vegetació de parcel·les no edifi cades municipals

Renovació del servei de correu electrònic
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exercici
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2014
2015

exercici
2011
2012
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2015

PROGRAMES COMPLEMENTARIS

ALTRES

GENERALITAT

42.759,25 €
42.759,25 €

 
85.518,50 €

GENERALITAT
91.000,00 €

36.257,99 €
 

127.257,99 €

DIPUTACIÓ
38.181,79 €
15.190,95 €
44.356,17 €
6.000,00 €

97.497,74 €
26.430,24 €
23.358,24 €
8.022,30 €

12.971,06 €
5.780,55 €

21.266,76 €
59.000,00 €

358.055,80 €

DIPUTACIÓ

199.550,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
7.200,00 €
7.200,00 €
6.000,00 €

228.950,00 €

Descripció
línia de suport al fi nançament dels plans locals d’ocupació

CONDICIONAMENT DEL POU DEL GLAÇ   DE DOSRIUS

suport a la prestació del servei de escola bressol

Senyalització i execució de reductors de velocitat

Asfaltat de carrers al terme municipa de Dosrius

Programa complementari de fi nançament de les llars d’infants per al curs 2013-2014

despeses de funcionament de la llar d’infants municipal

ARRANJAMENT DE CAMINS MUNICIPI DE DOSRIUS

cobertura situacions d’urgència social

garantia prestació servei d’atenció somiciliària

suport escolarització 0-3 anys

remodelació Pavelló de Dosrius

Manteniment i conservació

Manteniment i conservació

Descripció
conveni manteniment places escola bressol

Projecte Travessera Ronda de Dalt

conveni inf parc natural

conveni inf parc natural

conveni inf parc natural

conveni recollida escombreries Parc Corredor

conveni recollida escombreries Parc Corredor

conveni recollida escombreries Parc Corredor

manteniment franges perimetrals

exercici
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2013

2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014

MESES DE CONCERTACIÓ

GENERALITAT

130.144,46 €
115.225,34 €

86.002,30 €
70.817,66 €
56.473,10 €

500.000,00 €

151.490,59 €

 
1.110.153,45 €

DIPUTACIÓ
6.390,53 €

31.860,00 €
0,00 €

53.180,93 €
57.969,31 €
11.404,98 €
28.048,32 €

421.218,27 €
24.593,82 €

130.049,00 €
5.000,00 €

123.599,31 €
10.151,30 €
2.100,00 €

201.386,00 €

1.106.951,77 €

Descripció
adquisició i instal·lació servidor

ADQUISICIÓ RETROEXCAVADORA

Sanejament trams 1,2,3,4

Construcció tres pistes de pàdel

Rewforma vestuaris, bar i piscina Can batlle

Pasera vianants

Tancament camp de futbol

Biblioteca

Millora i traspàs de titularitat d’un tram de la carretera BV-5101 i millora de la calçada del vial 

municipal Ronda de Dalt

ASFALTAT DE CARRERS, ZONA 4 MONTSENY, A CAN MASSUET DEL FAR

INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DE CAN BATLE

Condicionament de les instal·lacions esportives

Desviació de la canalització de Massuet del Far

ENJARDINAMENT DE FANALS A L’AVINGUDA LL.COMPANYS I CARRER MAJOR DE CANYAMAR

Condicionament espais esportius, nuclis Dosrius i Canyamars

ASFALTAT DE CAN MASSUET DEL FAR, ZONA 1,2 i 3

Taravessera de Dalt  (Conveni. Executat per Diputació)
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Aquesta ha estat una legislatura molt profi tosa des de la Regidoria de Promoció Econòmica. 

Tal i com vàrem comentar en el pacte de govern signat a principi de la legislatura, hem fet una aproximació als Tastets 
d’ofi cis. A través d’una sol·licitud conjunta amb el Consell Comarcal del Maresme, i gràcies també a la Generalitat de 
Catalunya, ens vàrem adherir a Joves per l’Ocupació (2012-2013). Després d’una selecció, es varen escollir un parell 
de joves del municipi per participar en aquest programa. Aquest estava dirigit a persones joves, combinant accions 
d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses, i 
facilitant la seva inserció laboral.

També a principis de legislatura ens vàrem adherir a la Xarxa d’Emprenedoria del Maresme (XEM) a través d’un con-
veni amb el Consell Comarcal del Maresme. Aquesta xarxa coordina les accions necessàries per fomentar i potenciar 
l’emprenedoria de la comarca donant suport a aquelles persones que volen crear la seva pròpia empresa, independent-
ment del municipi on visquin o on vulguin posar el seu negoci.

Paral·lelament s’han anat fent diferents cursos i cicles formatius per a emprenedors, treballadors i per a aquells que 
tenen el seu propi comerç. Des de la xerrada de Marketing de Guerrilla al Curs de Prevenció de Riscos Laborals al Co-
merç. Es va oferir també una xerrada per aproximar-se al Lean Marketing, enfocat a millorar la productivitat de qualsevol 
empresa. I destinat sobretot als emprenedors i comerciants, durant 4 jornades, es va fer el cicle de “Gestionar la Crisi: 
La solució està en tu mateix”. Durant aquest cicle es varen potenciar aspectes com la gestió de la xarxa de contactes, la 
comunicació efi caç, les negociacions en temps de crisi i la intel·ligència emocional. 

Des del passat mes de gener s’ha reactivat el Club de Feina. Una eina molt útil en els temps en els que estem vivint per 
a aquells que estan buscant feina, ja que la taxa d’atur és elevada. El Club de la Feina és un espai que disposa d’ordi-
nadors amb accés a Internet, telèfon i taulers amb ofertes de treball de diverses fonts. En tot moment hi ha una tècnica 
de suport per ajudar i facilitar l’accés al mercat de treball mitjançant l’atenció directa, l’ajut en l’elaboració de documents 
(currículums, cartes de presentació, etc.) i la facilitació de la informació adient a cada persona i situació, estimulant 
sempre l’autonomia i l’autoconfi ança. Està obert cada divendres de 9.30h a 13.30h, i situat al local de sobre el consultori 
metge de Dosrius.

Gràcies a un ajut tècnic de la Diputació de Barcelona, aquest 2015 el comencem amb un Estudi de Suport a l’Estra-
tègia Comercial de Dosrius. Aquest estudi recollirà la part de diagnosi i confecció d’un pla d’actuacions bàsic que es 
confeccionarà juntament amb la participació dels comerciants. Hem aconseguit també que la Diputació ens atorgui el 
recurs d’un Coach, de manera que acompanyi els comerciants en l’execució d’aquest pla d’actuacions al mateix temps 
que fomenta la dinamització del comerç i activitats del municipi. 
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Cal destacar també la col·locació de més d’una desena de plafons informatius a elements emblemàtics del municipi. 
La informació que contenen els plafons vol fomentar el coneixement i contribuir a la difusió i el respecte pel patrimoni 
arquitectònic, històric, cultural i natural del municipi de Dosrius; un patrimoni abundant en esglésies, masies, fonts, pous 
de glaç i, sobretot, sobretot, ric en bellesa paisatgística. Cadascun dels plafons porta un codi QR que enllaça amb la 
pàgina web de l’Ajuntament: www.dosrius.cat/llocsinteres.html, on hi ha més informació i fotografi es de cadascun dels 
indrets que es van visitar. Els plafons es varen presentar en passejades per cadascun dels nuclis. Als actes hi van assistir 
una quarantena de persones tant del municipi com de rodalies, amb les quals es van intercanviar coneixements, experi-
ències, sensacions, vivències... Els itineraris van estar guiats per membres de l’Arxiu Municipal de Dosrius i l’Escola de 
Natura del Corredor i van ser organitzats per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Dosrius, l’Arxiu Municipal 
de Dosrius (AMD), l’Escola de Natura del Corredor (ENC) i inclosos dins les passejades del Parc Montnegre i el Corredor.

Recalcar també que a partir d’ara ja és possible realitzar Visites Guiades privades al Pou del Glaç de Canyamars. 
Sigui per a particulars, escoles, grups d’excursionistes o tots aquells que hi estiguin interessats, ja és viable sol·licitar-ho 
a l’Ajuntament de Dosrius. D’aquesta manera ajudarem a difondre un dels elements del patrimoni històric del municipi. 
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Un dels aspectes importants que s’ha 
tirat endavant des de Promoció Econò-
mica en aquesta última legislatura ha 
estat el Mercat de les Puces. Davant 
de la necessitat de fer accions de di-
namització del mercat setmanal, vàrem 
començar a fer, trimestralment, un es-
pai d’intercanvi i venda de segona mà 
dins del mateix mercat de venda no 
sedentària. La veritat és que gràcies a 
la gran difusió que se’n va fer, aquest 
es va consolidar ràpidament i es va 
convertir en un referent del gènere en 
el Maresme. A partir d’aquí, i sobretot 
arran de les peticions de molts dels 
paradistes, el mercat s’ha passat a ce-
lebrar mensualment, amb una trentena 
de parades inscrites en cadascuna de 
les edicions. D’aquesta manera no tan 
sols es fomenten les 3R (reciclar, reduir, 
reutilitzar), sinó que també s’afavorei-
xen els comportaments sostenibles i de 
consum responsable. Des d’aquí us ani-
mem que hi participeu sigui traient-vos 
de sobre aquells objectes en bon estat 
que ja no utilitzeu però que encara tin-
guin vida útil, com que aneu en busca 
d’alguna antiguitat o trastos / productes 
/ articles que estant en bon estat, els 
pugueu aconseguir a millor preu. 

Però si per alguna cosa podem dir que 
el municipi es reconeix i que s’hi se-
gueixen invertint molts esforços, és en 
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la Fira del Bosc Medieval de Canyamars. En els últims 4 anys aquesta s’ha fet gran, s’ha consolidat i ha passat a ser 
un referent en majúscules dins de les fi res medievals de Catalunya. És una Fira entranyable i acollidora, però al mateix 
temps amb grans expectatives i un molt bon recorregut. S’ha crescut amb nombre de parades d’artesans, amb nombre 
de visitants i amb la satisfacció de tots aquells que la visiten. La majoria de paradistes i artesans, que recorren el territori 
anant a diverses fi res, destaquen el caràcter acollidor i especial de la Fira del Bosc Medieval de Canyamars. I estem 
convençuts que aquest sentiment es deixa veure en l’atmosfera dels dies de Fira.
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La Fira ha crescut també en horari, ja que en les dues últimes edicions el dissabte ha obert fi ns a les 23h per poder sopar 
a l’aire lliure i veure diferents espectables itinerants. Aquest ha estat un canvi que s’ha rebut amb molt bona acceptació, 
especialment en la darrera edició quan la Plaça de la germandat a les 22.30h estava plena de gom a gom. Per a això, i 
a fi  de millorar els serveis a tots els que ens visiten, s’ha incorporat il·luminació a les zones de pàrking on no n’hi havia.
La intensitat de la Fira i les activitats que s’hi ofereixen també han augmentat. En els darrers anys s’han incorporat visites 
guiades per Canyamars i el Pou del Glaç, de manera que s’apropa el municipi i la seva història a tots els visitants. Al ma-
teix temps, s’ofereixen més actuacions i espectacles itinerants, que sens dubte ajuden que tots els visitants es traslladin 
a l’època medieval. 

Un dels grans èxits ha estat també la creació del Parc Infantil a la zona del Molinot. Un espai ideal on els més menuts 
poden fer jocs, tallers i activitats sota la supervisió de monitors especialitzats. Aquesta ha estat una de les novetats que 
ha tingut millor acollida i que de ben segur anirà oferint noves sorpreses any rere any. 

I de cara a la propera edició, estem ja treballant en la incorporació d’una cursa d’obstacles medieval programada dins de 
la Fira del Bosc. Estem convençuts que els esforços que s’hi estan invertint es traduiran en un gran èxit. 

Però si per alguna cosa destaca la Fira del Bosc Medieval és per la implicació, esforç i il·lusió de totes i cadascuna de 
les entitats que hi participen. Des d’aquí agraïm enormement aquesta participació; està clar que sense les entitats muni-
cipals la Fira del Bosc Medieval no hagués arribat fi ns on està ara. Moltes gràcies!
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Ara que ens trobem a les acaballes del mandat, convé fer 

un resum de les actuacions que l’Ajuntament de Dosrius 

ha dut a terme per tal de contribuir a la reactivació econò-

mica del poble i la reducció de l’atur:

- Replantejament de la Borsa de Treball, garantint una 

major transversalitat de les polítiques d’ocupació amb 

altres departaments municipals (com Serveis Socials o 

Joventut) i la participació activa en programes d’abast 

comarcal.

- Reactivació del Club de Feina com a espai destinat a 

la recerca autònoma de feina per ajudar i facilitar l’ac-

cés al mercat de treball. Enguany obra les seves portes 

cada divendres de la setmana durant tot l’any amb un 

format que combina sessions grupals amb l’atenció in-

dividualitzada.

- Atenció inicial a projectes d’emprenedoria com a pas 

previ a la seva derivació cap als serveis comarcals d’as-

sessorament més específi c.

- Adhesió i gestió de programes supramunicipals d’ocupa-

bilitat, especialment els adreçats a col·lectius vulnerables:

• Programa Joves per a l’Ocupació: És un programa 

innovador de suport a l’experiència pràctica de les 

persones joves desocupades que combina accions 

d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, 

formació i adquisició d’experiència professional en em-

preses i que facilita la seva inserció laboral a les empre-

ses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu

• Programa Ocupació per a persones aturades de llarga 

durada: Pretén facilitar la pràctica laboral de les perso-

nes participants en el programa mitjançant el desenvo-

lupament de treball caràcter públic i interès social. Es 

vol afavorir la inserció laboral i la millora de l’ocupabili-

tat de les persones benefi ciàries del programa.

• Programa Treball i Formació adreçat a persones:

· en atur perceptores de la renda mínima d’inserció

· aturades, prioritàriament a partir de 30 anys que 

hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per de-

socupació

- Adhesió a projectes supramunicipals, com:

o Ocupabilitat per competències al Maresme

o Xarxa Comarcal d’interacció empresarial al Maresme

o Suport i foment a l’emprenedoria del Maresme

- Participació en el programa d’Iniciació a l’Exportació de 

l’Agència Catalana per a la Competitivitat de l’Empresa 

(ACCIÓ): destinat a què les empreses comencin a expor-

tar i no deixin de fer-ho. Mitjançant el disseny de Projec-

tes de Promoció Internacional.

- Col·laboració en processos de planifi cació estratègica, 

de manera destacada en l’elaboració del Pla Estratègic 

de desenvolupament Econòmic del Maresme. En aquest 

sentit, Dosrius ha participat activament en el procés de 

refl exió estratègica sobre el futur del desenvolupament 

econòmic de la comarca, que permeti abordar els reptes 

que afronta dissenyant estratègies d’intervenció, projec-

tes integrats, espais de col·laboració i participació de 

tots els agents, per tal de contribuir de manera conjunta 

a la consolidació del Maresme com a territori amb capa-

citat de liderar les transformacions que l’actual context 

requereix.

- Organització d’un cicle de jornades sobre la gestió em-

presarial en temps de crisi.

Compromís amb el desenvolupament econòmic 
i l’ocupació

Promoció
econòmica



pà
g.

 2
6

m
ar

ç 
de

 2
01

5 
  e

lfu
ll 

  n
úm

. 3
5

Joventut

Els joves de Dosrius, Canyamars i Can Massuet, són joves 
molt actius i estan molt implicats amb el municipi. Des de 
la nostra experiència, al llarg d’aquests 4 anys de legisla-
tura, han tingut un paper molt important per tal que moltes 
de les activitats organitzades des de la Regidoria de Jo-
ventut hagin estat un èxit.

Sense ells, sense la joventut, res seria igual. Ells mouen 
muntanyes amb la seva motivació i energia, una energia 
inesgotable de sentiments, força, i ganes de fer coses.

La seva capacitat d’imaginació, els fa crear un gran món 
d’una anècdota o història.

L’adolescència és una etapa molt important de la vida, 
qualsevol cosa els pot semblar una tragèdia o una mera-
vella. Es troben en un procés d’evolució constant, tant en 
l’àmbit físic, com psicològic i social. Descobreixen qui són, 
què volen fer i ser a la vida, quins són els valors que els 
mouen i amb qui volen compartir les seves coses.

En aquest moment els amics tenen una importància cab-
dal, i junts comparteixen experiències noves. És l’edat dels 

secrets, de les confi dències, dels somnis inconfessables.. 
És el moment de les grans variacions emotives, de l’eufò-
ria, d’alegries i tristeses; és el moment de les noves desco-
bertes, i noves il·lusions, i és el moment en què comencen 
a sorgir altres necessitats, inquietuds i mancances.

Des de la Regidoria de Joventut, treballem per donar vida a 
aquestes il·lusions i descobertes, i donar sortida a aques-
tes necessitats. Ja tenim llest el nou PLA LOCAL DE JO-
VENTUT, per donar resposta a les necessitats actuals dels 
nostres joves. Es tracta de l’eina amb la qual ens volem 
dotar per tal de planifi car les polítiques públiques adreça-
des als joves del municipi. El PLJ respon a una metodolo-
gia que ens ha de permetre afrontar millor les necessitats i 
demandes dels joves, sent una eina capaç de transformar 
la realitat i la situació dels joves a partir de les diferents 
actuacions adreçades a la nostra població juvenil.

Un lloc de referència per als joves del municipi són els Espais 
Joves. Un espai de trobada amb els amics on compartir no-
ves vivències, on poder fer treballs de d’institut (individuals i 
en grup), amb equipaments informàtics, zona wifi  i zones de 
jocs. Un espai on es realitzen diferents tallers i activitats que 

És temps de noves experiències, noves il·lusions

RESUM
MANDAT

2011-2015

Activitats dels Casals Joves del municipi.
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Joventut

es fan de manera continuada sota la supervisió de la dinamit-
zadora, com tallers de cuina (creps, brotxetes de fruita amb 
xocolata, pizzes, etc.). Des de l’Espai jove també es coordi-
nen caminades al Pou del Glaç, partits de futbol, campionats 
de futbolí... Durant el Nadal Jove (desembre) i  l’Estiu Jove 
(juliol) s’organitzen encara més activitats, sempre intentant 
potenciar els valors com el respecte i el companyerisme, 
amb tallers com treballs manuals, de cuina, d’esports, etc..
Són moltes les activitats que es realitzen any rere any des 

de la Regidoria de Joventut, a part, com hem comentat 
anteriorment, de l’espai jove continuat.

- Cavalcada de reis, amb la participació dels joves amb 
la carbonera, dels soldats, dels hebreus i dels soldats del 
castell. És una activitat molt satisfactòria per al jovent, per-
què poden participar d’un dia màgic, i viure des de dins la 
gran il·lusió que tenen tots els nens i nenes del municipi 
amb l’arribada dels Reis d’Orient.

RESUM
MANDAT

2011-2015

Taller de Cuina a l’Espai Jove.

Joves del municipi participant a la Cavalcada de Reis.
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- Esquiada jove, aquesta sortida és l’activitat estrella de 
l’hivern, i ja hem celebrat la 10a edició. Té una gran ac-
ceptació, omplim tot un autocar i vénen moltes famílies; és 
una activitat d’èxit, i es fa cada any. Ja estem preparant la 
d’enguany, que segurament serà a la Molina o la Masella.

- Carnestoltes, és la festa del món al revés, de la diversió 
i la disbauxa. S’escull un rei, en Crispell, que és un jove del 
municipi, i amb les dames que són també joves disfres-
sades, fan la rua i el pregó, i posteriorment  l’enterrament 
de la sardina. Els joves participen molt en l’organització i 
estan molt implicats en aquesta festa.

- Estiu jove, durant el mes de juliol, són moltes les dife-
rents activitats que es fan adreçades als joves: gimcanes 
pel poble, taller de treballs manuals, campionats de wii, de 
futbolí, pàdel, ping pong... Totes elles dirigides per la dina-
mitzadora dels espais joves. Dins l’estiu jove també tenim 
les Festes Majors, on les activitats per als joves tenen un 
gran pes, amb xeringades, gimcanes, discos mòbils, nits 
joves, etc., Amb una col·laboració molt activa, els joves fan 
una gran tasca d’organització i hi trobem un gran ventall 
d’actes, d’activitats i tallers, per gaudir amb els amics i la 
família durant les vacances escolars. És un bon moment 
per passar-ho bé al poble, als seus voltants i als indrets 
que aquest ens ofereix.

Joventut
RESUM

MANDAT
2011-2015

Joves del municipi participant a la Cavalcada de Reis.

Taller de graffi ti a l’Espai jove de Can Massuet.
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- Una sortida de gran èxit cada any, a l’estiu jove, és al 
parc aquàtic de Water World, a la Costa Brava. La parti-
cipació és molt alta, el grau de satisfacció molt gran i la 
diversió està assegurada. Els participants gaudeixen d’un 
gran dia amb fantàstiques atraccions d’aigua: piscines 
d’ones, rius ràpids, tobogans, kamikazes... Sens dubte 
una gran varietat on escollir.

- Port Aventura. És ja un clàssic de fi nals d’estiu... La pro-
va que és tot un èxit és que cada any s’omplen 2 autocars. 
Els joves l’esperen amb gran il·lusió per poder pujar amb 
els amics al Shambala, Dragon Khan, Huracan condor... 
Són experiències sensacionals, que viuen al màxim i els fa 
descarregar adrenalina. 

- Curs de monitors, cada any la Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Dosrius, organitza el curs de monitors per 
la Fundació Pere Tarrés, aquest any ja hem celebrat la 10a 
edició. S’ha fet durant el mes de desembre, durant les va-
cances de Nadal. Un curs dirigit a totes aquelles persones 
que volen integrar-se al món del lleure, des d’una vessant 
educativa. El títol de monitor/a, expedit per la Generalitat 
de Catalunya, t’acredita per desenvolupar, organitzar i co-
ordinar tota una sèrie d’activitats en el món del lleure, i així 
poder accedir a una oferta de treball més especifi ca.

- Per últim trobem el Nadal Jove. Durant les setmanes 
prèvies al Nadal s’organitzen activitats i tallers especials 
dirigides als més joves. Moltes d’elles són activitats que 
el mateix jovent proposa, com taller de creps, campionat 
de futbolí, quines amb premis o bé el taller de pastissos.

Des d’aquesta Regidoria, ens fa molta il·lusió organitzar 
totes aquestes activitats, any rere any. Sabem que moltes 
d’elles són molt esperades, i engrescar al jovent a partici-
par-hi i sabent que després en gaudiran és molt motivador. 
Intentem en tot moment oferir una programació adequa-
da a les seves necessitats, afavorint les relacions amb els 
amics, la família i el municipi.

Volem donar les gràcies a tots aquests joves, que partici-
pen amb molta alegria a totes aquestes activitats, sortides, 
tallers, que s’involucren amb el poble, amb la gent que hi 
viu, que tenen ganes de fer coses i viure noves experièn-
cies. Diuen que ser jove no és fàcil, però el que segur que 
sabem és que la joventut és una gran etapa de la vida, 
doncs fem que aquesta etapa sigui inoblidable!!

Moltes gràcies joves!

Joventut
RESUM

MANDAT
2011-2015

Joves del municipi.

Taller de bombons de xocolata.



pà
g.

 3
0

m
ar

ç 
de

 2
01

5 
  e

lfu
ll 

  n
úm

. 3
5

Aquests darrers quatre anys han estat anys de molts can-
vis als espais joves de Dosrius. Modestament, creiem que 
hem evolucionat, hem avançat i sobretot hem millorat con-
siderablement les nostres instal·lacions i activitats destina-
des a la joventut del municipi.

Durant aquests darrers 4 anys pels espais joves hi han 
passat diverses dinamitzadores. Aquest no és l’escenari 
ideal per a nosaltres ni per als joves, però amb tot, creiem 
que això també comporta una part positiva: els joves han 
pogut formar-se i conèixer noves maneres de funcionar. A 
més, cada una de les persones que els organitza les seves 
estones d’oci té uns objectius, unes estratègies i unes 
inquietuds diferents. Això fa que sigui molt més enriquidor 
per a la formació i el desenvolupament juvenil. 

Doncs bé, durant aquest quatre anys han passat fi ns a 
quatre dinamitzadores pels espais joves: començant per la 
Vicki i acabant per la que hi actualment, la Judit.

La Vicki hi va ser els primers mesos d’aquesta legislatura. 
Ella ja portava un parell o tres d’anys a l’espai jove i va 
haver de deixar la feina per un motiu força il·lusionador: 
es va quedar embarassada. Però, què podem dir de la 
Vicki? Ella és una noia del nostre poble, que tota la seva 
vida ha estat involucrada amb l’associacionisme i amb els 
costums i tradicions del municipi de Dosrius. Ella tenia, 
especialment, molta experiència en tot el món de la in-
fància. Durant molts anys, va ser unes de les directores 
de l’esplai el Rovelló de Dosrius i, en part, ella va ser una 
de les persones que va engrescar els primers directors de 
l’Esplai Esclat !!!! que comencessin amb la seva entitat 
ara fa uns 18 anys aproximadament. Els joves de l’espai 
jove se l’estimaven molt. La majoria la coneixien des que 
eren molt petits i molts d’ells hi havien compartit una pila 

de jocs, gimcanes, colònies, tallers i activitats des de feia 
molts anys.

Quan la Vicki va agafar la baixa per maternitat, va aparèi-
xer la Marta. En un principi la Marta només l’havia de subs-
tituir temporalment, mentre durés l’embaràs i els primers 
mesos de vida de la seva fi lla Nona, però fi nalment, la Vicki 
va renunciar defi nitivament a la seva plaça de dinamitza-
dora per poder estar amb la seva fi lla.

Al principi va ser dur per als joves, passar d’una “institu-
ció” com havia estat la Vicki a una persona que no co-
neixien de res i que venia de Mataró. Hem de reconèixer 
que també va ser una mica dur per la Marta: els joves del 
municipi trobaven a faltar la seva “Vicki de l’ànima”.

Però bé, la Marta tenia moltíssima experiència en dina-
mitzar espais joves: havia treballat durant uns anys en un 
centre juvenil de Rocafonda (Mataró) i això li havia donat 
moltes taules per poder guanyar-se tots els joves.

I així va ser, en pocs mesos ja coneixia a quasi tots els 
joves del municipi i es sabia fer respectar i estimar per tots 
els usuaris de l’espai jove. Els joves tornaven a estar con-
tents i satisfets amb la seva nova dinamitzadora.

Van passar un parell d’anys i, de nou, un cop més teníem 
la dinamitzadora embarassada... La Marta ens havia de 
deixar per poder donar a llum i cuidar la seva segona 
fi lla. En un principi, també havia de ser durant uns mesos 
però, fi nalment, la baixa no va ser temporal sinó que va 
ser defi nitiva. La Marta havia trobat una feina de tot el dia 
en un institut i, encara que li va saber molt greu deixar els 
seus joves de Dosrius, la vida no estava per desaprofi tar 
aquestes oportunitats.

Dinamització dels espais joves

Joventut
RESUM

MANDAT
2011-2015

Els joves amb la Judit Cucurull.
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El joves estaven una mica rebotats: dos canvis en tan 
poc temps no era el que ells desitjaven. L’encarregada de 
substituir la Marta va ser la Maite. La Maite va estar-hi uns 
mesos, mentre es muntava el procés de selecció de nou/
va dinamitzador/a. També es va saber guanyar els joves 
i ells també es varen saber adaptar a la seva manera de 
ser i al seu caràcter tan afable. Però aquesta substitució 
tenia data de caducitat: a fi nals de l’any passat es va fer 
el procés de selecció i la candidata que va guanyar va ser 
la Judit.

Tot just ara la Judit s’està adaptant al seu nou lloc de tre-
ball i està coneixent els joves del municipi. Però a hores 
d’ara, ja podem afi rmar que la Judit està duent a terme 
les seves tasques d’una manera molt professional i està 
demostrant tenir moltes ganes i saber fer per tal de desen-
volupar la seva feina.

És cert que, al principi, i possiblement degut a tants canvis 
en tan poc temps, els joves no li varen posar massa fàcil. 
Però ella, a base de paciència, i molt bones maneres, se’ls 

està guanyant en el dia a dia. Els joves cada dia s’hi troben 
més a gust amb ella i l’estan acceptant mica a mica. No 
podia ser d’altra manera, la Judit està molt capacitada per 
dur a terme aquesta labor tan important amb els joves i 
esperem, aquest cop sí, que sigui per molts anys...

Joventut
RESUM

MANDAT
2011-2015

Els joves amb la Vicki Jubany.

Els joves amb la Marta Caldoso.

Els joves amb la Maite Santos i la Vicki Jubany.



pà
g.

 3
2

m
ar

ç 
de

 2
01

5 
  e

lfu
ll 

  n
úm

. 3
5

generalgeneralCultura
RESUM

MANDAT
2011-2015

Com a regidora de cultura, en aquest full, pretenc fer un re-
pàs dels darrers quatre anys de mandat. Aquesta feina ha 
estat possible gràcies, en gran part, a tot el teixit associa-
tiu  i també a les desenes de voluntaris del nostre municipi. 
Al municipi de Dosrius hi ha un nombre important de per-
sones que organitzen actes, activitats, esdeveniments 
culturals, esportius, lúdics, educatius, gastronòmics... Evi-
dentment, estic parlant de les associacions i entitats sense 
ànim de lucre. Aquestes entitats estan formades, majorità-
riament, per persones del nostre municipi, els nostres ve-
ïns/es, que dediquen part del seu temps lliure, a organitzar 
aquests actes, dels quals tots nosaltres en podem gaudir.
Tenim un municipi molt divers. El tenir tres nuclis de po-

blació ben diferenciats fa que les persones que hi viuen 
tinguin unes realitats molt diferents, i això comporta que 
els actes que s’hi duen a terme siguin diversos i d’una 
gran riquesa. També, gaudim d’un nombre important de 
voluntaris, persones que poden o no formar part d’altres 
entitats, però que s’ajunten per organitzar i tirar endavant 
les Festes Majors del municipi.

Con veieu, la qualitat de les persones que hi viuen és la 
gran riquesa d’aquest municipi i, per descomptat, la seva 
gran força. Sempre he pensat que aquesta diversitat, en 
comptes de ser un tret negatiu, és un fet molt positiu, 
és l’oportunitat de relacionar-se amb altres persones, de 

Fira Entitats festa Sant Iscle.

Zumba Festa Major Sant Llop.
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conèixer diferents maneres de fer, diferents cultures, re-
alitats... en una paraula, d’aconseguir una bona cohesió 
entre els veïns del municipi. Tot aixó comporta la possibili-
tat que ens puguem conèixer tots i  no ser unes persones 
desconegudes que viuen en un mateix poble.

Ha estat un plaer el poder treballar conjuntament amb to-
tes les entitats i voluntaris, intentant ajudar en el que fos 
possible: des de portar material (taules, cadires, empostis-
sats...) de l’Ajuntament, fi ns a donar subvencions per con-
tribuir a les despeses dels projectes. Des de l’ajuntament, 
també, hem col·laborat per tal que els nens puguin fer es-
port amb un menor cost, a mantenir els locals municipals i 
els pavellons nets i calents, a arranjar infraestructures com 
el camp de gespa, el pavelló de Dosrius...

Per altra banda, he intentat mantenir i potenciar tradicions 
culturals pròpies com les puntaires, les sardanes i els ge-
gants. No m’agradaria acabar aquest escrit sense fer una 

menció molt especial a tots els actes que hem dut a terme 
durant aquest legislatura com per exemple: les sortides al 
teatre, les Festes Majors, la celebració de la diada de Ca-
talunya, del Carnestoltes, de Sant Jordi, les cavalcades de 
Reis... A l’any 2014, i coincidint amb el centenari del seu 
naixement, es va fer el “Pessebre Esteve Albert”. Aquest 
any 2015 es continuarà fent i espero que arribi a ser un 
referent tan important a la comarca, de la mateixa manera 
que ho és la Fira del Bosc Medieval de Canyamars.
 
M’adono que no sempre ha estat fàcil i que, a vegades, no 
he pogut estar a l’alçada, però no em cansaré mai d’inten-
tar-ho. Sempre es pot millorar i estic segura que el camí 
que vaig començar fa quasi quatre anys, és un bon camí. 
Com a referència tinc la darrera Fira d’entitats: hi van par-
ticipar més entitats i associacions que mai, i no pararé de 
treballar fi ns aconseguir que hi participin totes.

Moltes gràcies a totes i tots !!!!

Sant Jordi.

Rua de Carnestoltes.
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El dissabte dia 7 de febrer, a la tarda, va tenir lloc l’ac-
te de cloenda del Centenari Esteve Albert i Corp (1914-
2014), centenari que s’havia iniciat a Dosrius, el dia 8 de 
febrer del 2014 i que ha comptat amb gairebé un centenar 
d’actes celebrats a Andorra i altres pobles del territori ca-
talà, amb els qual l’Esteve Albert havia estat estretament 
vinculat, com ara: Bellcaire d’Empordà, la Seu d’Urgell, 
Sort, Cabó, Castellbò, Organyà, Oliana, Girona, Torruella 
de Montgrí, Coll d’Ares, Mataró, Sant Vicenç de Montalt, 
Argentona, Vilassar de Dalt, Barcelona, Dosrius, ...

La primera part de l’homenatge va començar a les 4 de la 
tarda, a la masia can Batlle, amb la col·locació d’una placa 
a la façana de la casa de pagès, on va néixer, i va comptar 
amb l’assistència de:

• L’Alcalde en funcions, Sr. Josep M. Sagristà.
• Regidors i regidors  de l’Ajuntament de Dosrius
• Sra. Montserrat Planelles, directora de Cultura del Go-

vern d’Andorra.
• Jordi Pasques, comissari del Centenari
• Juan de Sentmenat Urruela, propietari de la masia de 

can Batlle
• Fills i fi lla de l’Esteve Albert.
• Nebots, nebodes i familiars de l’Esteve Albert.
• Veïns i veïnes de Dosrius i d’altres pobles de Catalunya, 

com ara: Bellcaire d’Empordà, l’Escala, la Seu d’Urgell, 
Oliana, Barcelona, Mataró, Argentona, Vilassar de Dalt, 
Sant Vicenç de Montalt, El Masnou, ...

L’acte va consistir en uns breus parlaments per part del Sr. 
Josep M. Sagristà, alcalde en funcions, el Sr. Juan de Sent-
menat i Urruela, propietari de la masia de can Batlle, qui va 

mantenir una estreta relació amb l’Esteve Albert, i en Jaume 
Albert, uns dels fi lls, que va parlar en nom de tota la família.

A continuació, autoritats i fi lls d’Esteve Albert van desco-
brir la placa i en Joan Manel Riera de l’Escola de Natura 
del Corredor, va llegir dos textos del llibre El Maresme, de 
Dosrius estant (1914-1921), ens els quals l’Esteve Albert 
parla, entre altres coses, del lloc on va néixer.

Per acabar, els Flabiolaires de Mataró, van tocar dues pe-
ces de Les cançons de Mataró.

Seguidament, es va anar cap a l’església de Dosrius, on va 
continuar una segona part de la cloenda del Centenari.

En primer lloc, es va iniciar la part més institucional, amb 
parlaments a càrrec de: Mossèn Jaume Abril, Rector de la 
parròquia de Dosrius, Neus Alsina i M. Àngels Jubany, en 
nom de l’Arxiu Municipal de Dosrius (AMD), Jordi Pasques, 

CLOENDA DEL CENTENARI
ESTEVE ALBERT I CORP (1914-2014) A DOSRIUS

Dissabte 7 de febrer de 2015

Placa col·locada a la sala de plens de l’Ajuntament de Dosrius, amb el poe-
ma Mà de Déu, d’Esteve Albert.

El Sr. Josep M. Sagristà, el senyor i la senyora de Juan de Sentmenat Urrue-
la, propietari de la masia de can Batlle i Joan Manel Riera (ENC), davant de 
la façana de la masia, amb la placa al fons. 

Placa col·locada a la façana de la masia de can Batlle, on va néixer Esteve Albert.
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comissari del Centenari, i Josep M. Sagristà (alcalde en fun-
cions), que van parlar de l’obra i la fi gura de l’Esteve Albert, 
dels actes que havien tingut lloc amb motiu del centenari, de 
què havia representat el centenari, amb agraïments per a les 
persones que l’havien impulsat o bé hi havien col·laborat. 

El Sr. Josep M. Sagristà, també va explicar que s’havia  
col·locat una placa a la Sala de Plens, amb el poema  d’Es-
teve Albert “Mà de Déu” de Petita Vall, a instàncies del Sr. 
Miquel Reniu i gràcies a l’interès del regidor Sr. Joan Serra 
i de l’Arxiu Municipal de Dosrius.

Seguidament, es va iniciar un concert, amb cançons d’Es-
teve Albert per a l’espectacle Bandera de Catalunya, que 
es representa a Bellcaire d’Empordà, altres cançons popu-
lars recollides per ell i recopilades en el llibre Les cançons 
de Mataró, i una lectura de poemes d’Esteve Albert.

L’acte va comptar amb la intervenció de:

TRIO ÍTACA: Mireia Lorente (veu), Àngel Ri-
bas (acordió) i Genís Mayola (veu i guitarra)
Oidà
Els eixorbats de Palafrugell
Un jorn pel camí de Verges
Kalenda Maia
 
FLABIOLAIRES DELS GARROFERS DE MATARÓ
Que van tocar tres peces de Les cançons de Mataró

RAPSODES: Ramon Godino, Sebastiana No-
gueras, Pilar Travesa i alumnes de l’Institut de 
Dosrius: Guillermo Carrasco i Carla Cepeda                                                                       
Aire pirinenc
Les míseres llars
Anàbasi
Totes les fonts saben el teu nom

RAMON MANENT I CANTANTS DE BANDERA 
DE CATALUNYA (Esther Pujol, Yolanda Berzo-
sa, David Font, Manel Marin, Xavier Julià. Bell-
caire d’Empordà) - Músics: Jordi Meda (fl auta 
de bec i fl abiol) i Xavi Múrcia (viola de Roda)
Terra de Vent
A les Medes hi ha una nau
Atemptat Criminal
Què és això que veig?
Cama de gat
Tant m’abelís

JAUME ARNELLA
El Ball de l’ós del Maresme
La cançó del malaurat
Corrandes per l’Esteve Albert

RAPSODES: Josep Jubany, Mossèn Jaume 
Abril, Jordi Pasques i Miquel Reniu
Espera’m sempre
Cim del Corredor
A Pirene
Alta nit
Mà de Déu

Final (tots): Bandera de Catalunya 

Aquest centenari ha contribuït a estudiar, donar a conèixer 
i difondre l’obra i la fi gura de l’Esteve Albert i Corp,  escrip-
tor, poeta, historiador, autor i director d’espectacles tea-
trals i pessebres vivents, patriota i defensor de la cultura i 
de la llengua catalana. 

Esperem que amb aquest centenari s’hagi fet un just i me-
rescut homenatge a un dosriuenc il·lustre, un geni, un so-
miador, un creador, un home avançat al seu temps, que a 
vegades va ser poc comprès per la gent de la seva època, 
però de qui, estem convençuts, que la gent del seu poble 
natal, Dosrius, se sent orgullosa.

Cantants Bandera de Catalunya de Bellcaire d’Empordà i Ramon Manent, 
durant la seva intervenció.

Totes les persones que van participar a l’acte, al fi nal, cantant Bandera de 
Catalunya.

Jaume Arnella en un moment de la seva actuació.

Fills de l’Esteve Albert: Joan, Rosa, Jaume i Josep Albert i Subirà a can Batlle
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La fusió
La legislatura que ara acabem ha tingut el seu punt àlgid 
en la pèrdua d’una de les escoles del nostre municipi: l’En-
carnació Fonoll. El fet, els motius són de sobres coneguts, 
podia haver estat traumàtic al nostre municipi. La respon-
sabilitat, les ganes i l’esforç d’una gran majoria: Ajunta-
ment, direccions, claustres ampes, ho han evitat. Ens en 
podem sentir satisfets. Ara el que ens cal és treballar per-
què l’escola Castell de Dosrius es converteixi en el punt de 
referència de la nostra comunitat. Tots hi som convidats a 
fer-ho possible. 

La Secció d’Institut, un edifi ci.
Ës una de les fi tes que no hem pogut aconseguir, però 
hi seguirem treballant. De sempre hem anat seguint les 
disposicions que des del Departament d’Educació de la 
Generalitat ens anaven arribant. Portem ja així uns quants 
anys i el cert és que en aquesta qüestió no hem avançat 
gaire. Alhora, estem convençuts que la consolidació de 
l’Institut només serà possible quan tingui edifi ci. Ho sabem 
i, per  això, hem presentat als pressupostos de la Genera-
litat d’enguany una esmena, com a PSC, perquè s’hi con-

templi ja d’una vegada i per totes. Però,és una decisió que 
no depèn de nosaltres. El que ens pertoca és continuar 
insistint,continuar batallant. L’esforç i la unió de tots seran  
molt necessaris.I és així com cal aconseguir-ho.

Pla de l’èxit educatiu  
Al llarg de la legislatura s’ha dissenyat un pla per part de 
l’Ajuntament amb les direccions dels centres educatius 
del municipi, amb el suport de la Diputació de Barcelona 
i de l’Equip d’Atenció Psicopedagògica. Un pla que ha de 
permetre una millora de l’acompanyament a l’escolaritat 
des dels 0 als 16 anys i que, fonamentalment, es proposa 
que les oportunitats de tots els nens i nenes per a asso-
lir un bon nivell educatiu siguin efectives. El pla proposa 
un treball coordinat i en xarxa de les escoles, les famílies, 
les Ampa’s, les institucions, les entitats i els serveis que 
intervenen en el desenvolupament social i educatiu dels 
nostres  infants i joves.  

Rebuda de mestres i professors
Una de les conseqüències del pla esmentat anteriorment: 
a l’inici del curs escolar es convida el professorat, que ha 
de desenvolupar la seva tasca al municipi, a conèixer de 
primera mà el lloc on haurà de treballar. A l’inici se’ls rebia 
a la sala de Plens i se’ls feien les explicacions pertinenents, 
tot donant-los la benvinguda. Ara, se’ls convida a una visi-
ta explicativa dels llocs i els espais més emblemàtics que 
posseïm.Els nuclis de Dosrius i Canyamars han estat els 
primers. Queda can Massuet.

Anem al Teatre
De fa anys els nois i noies del nostre municipi participen 
d’un dels programes que té més bona acollida en l’àm-
bit educatiu: Anem al Teatre. Al llarg del curs s’escull un 
seguit d’obres teatrals,per part del professorat, lligades 
amb el temari del nivell corresponent, i, sigui a Mataró, 
Argentona,o Vilassar es va al teatre.La Diputació ho orga-
nitza i l’Ajuntament hi col.labora econòmicament. L’èxit i la 
satisfacció de tots/es és indiscutible. 

Àrea d’ensenyament

Escola Castell de Dosrius.

Rebuda mestres i professors 2014.
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Manteniment d’edifi cis escolars
Els edifi cis de les escoles de Primària, fora dels horaris lec-
tius són de propietat i responsabilitat municipal. Per tant 
és a l’Ajuntament a qui correspon fer-ne el manteniment 
i gestionar-ne  el seu ús. Per això, s’utilitzen per a activi-
tats extraescolars: cursets d’entitats, cursos per a adults, 
reunions,… I com en tot el que és de tots, cal ser molt 
respectuosos.A vegades dóna la impressió que com que 
no hi ha un propietari físic, tot s’hi val. I no. Amb allò que 
és de tots/es ens cal ser molt més atents i curosos. Preci-
sament per això. 

Cursos per a adults
Cada any es fa una oferta prou variada de cursos per a tots 
aquells veïns/es que vulguin posar-se al dia dels seus co-
neixements. Informàtica, Anglès, Català, Graduat Escolar, 

Alemany, Manualitats, són ofertes que es fan i s’han fet amb 
resultats desiguals. Alguns cursos s’han desenvolupat sen-
se problemes i amb èxit. D’altres, depenent dels anys, s’han 
hagut de cancel.lar. Cal mantenir-los i anar-los adequant.

La festa de Sant Jordi
La celebració de la festivitat de Sant Jordi, limitada du-
rant anys a l’àmbit escolar, s’ha obert al poble. Després 
dels actes (lectura de textos, lliurament de premis,) que 
cada centre organitza privadament, s’ha aconseguit que 
tota la comunitat educativa participi d’un acte conjunt i 
obert a tothom. Un acte al carrer.Les Ampa’s de les esco-
les venent pastissos, xocolata, llibres, l’actuació d’un grup 
d’animació infantil, han anat convertint Sant Jordi en una 
festa escolar unitària, en clara progressió. Cal mantenir-la 
i, de totes totes, potenciar-la  

L’activitat esportiva al nostre municipi ve avalada per les 
diferents entitats que es dediquen a fer possible i potenciar 
la pràctica del seu esport favorit. No  és l’Ajuntament qui 
va al capdavant de les diferents disciplines que s’oferten 
sinó que són les entitats les que entomen el repte i que 
supleixen, organitzen i potencien el seu esport en concret. 
És per això que cal reconèixer, valorar i agrair la tasca de 
moltes de les persones del nostre municipi que de forma 
altruista treballen i col.laboren en posar a l’abast de tothom 
la possibilitat que es pugui practicar un esport determinat. 
És una col.laboració indispensable i necessària. La feina de 
l’Ajuntament bàsicament és posar les eines imprescindibles 
per a què el màxim de disciplines esportives puguin 
practicar-se. I a això ens hem dedicat i, entenem que hem 
complert sobradament. Al nostre municipi es pot jugar a 
futbol o a futbol sala, es pot fer bàsquet, arts marcials, 
patinatge, tir amb arc, pàdel, voleibol, moto-cros, ciclisme, 
senderisme,excursionisme,escalada,a l’estiu, natació 
i aquagim,i també, zumba, gimnàstica, i, recentment, 

badminton. També, però ja de manera privada,equitació. 
El ventall d’oferta és prou ampli per satisfer les ganes de 
la majoria de tots nosaltres. I els  espais i el consegüent 
manteniment correspon a l’Ajuntament. També, ajuts 
monetaris(subvencions)  que es destinen a les entitats per 
ajudar a mitigar, en la mesura del possible,les despeses 
que es produeixin. És, repeteixo, una col.laboració vital per 
a afavorir la pràctica de l’esport. Gràcies a totes i a tots, els 
qui ho feu possible.            

Gespa i remodelació del Camp de Futbol.
Possiblement el més emblemàtic de la legislatura que ara 
valorem. La gespa al camp de futbol de can Batlle ha su-
posat un incentiu extraordinari per a la  pràctica d’aquest 
esport al nostre municipi. El nombre de practicants ha aug-
mentat considerablement i hem passat d’un futbol  sala que 
ho acaparava tot a una proposta més diversifi cada i més 
plural.Tenim ara equips que practiquen el futbol sala com 
ja teníem i equips que practiquen futbol com volíem tenir.

Àrea d’esports

Inauguració gespa artifi cial camp de futbol.

Esports
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Nou terra al pavelló
El futbol i la seva pràctica no ha de perjudicar les instal.
lacions dels que practiquen el futbol sala. Aquests han de 
fruir de la millor pista possible i malgrat el seu cost, difícil 
combinar futbol sala i patinatge i aconseguit un acord, la 
remodelació del sòl del pavelló  serà una  realitat.

Construcció de les pistes de pàdel i adequació de la 
zona esportiva de can Massuet.
El poc ús de la piscina municipal, pocs usuaris,  pocs dies 
de temporada, instal·lacions degradades,el cost del man-
teniment, va comportar la decisió de substituir la piscina 
municipal per pistes de pàdel. L’auge d’aquest esport ar-
reu ha servit perquè es multipliqués el nombre d’usuaris de 
la instal.lació esportiva.

Les noies del patinatge
I dic noies perque la gran majoria de practicants ho són, 
sense oblidar algun noi a qui també agrada la pràctica 
d’aquest esport. Ja fa molts anys que Iniciatives per Dos-
rius el té com a pal de paller i malgrat les difi cultats ho 
continua sent, amb molt d’èxit i molt d’encert.

El Voleibol 
Ha irromput amb força al nostre municipi i de mica en mica 
s’hi ha fet un lloc. L’enhorabona pels títols aconseguits i 
avalant la seva continuïtat.

Reconeixements Institucionals
Al llarg del la legislatura s’han succeït un seguit d’actes a 
la sala de plens en reconeixement a la trajectòria esportiva 
d’uns quants dels nostres veïns i veïnes. Les disciplines 
han estat d’allò més  diverses i és evident que la seva pro-
gressió i els seus èxits ens omplen d’orgull a tots nosaltres. 
Des de l’Ajuntament de nou els felicitem i els encoratgem a 
seguir endavant i a lluitar pels seus objectius, dient-los que 
ens tindran al seu costat en tot allò que puguem. Marco 
Morelli, campió d’Espanya de mini motos, Mena, campió 
de Motocros, Olga Garcia, jugadora de futbol i campiona 
de Lliga, Copa de la Reina, copa de Catalunya, … Ismael 
Alcaide, campió de Catalunya de Muay Thai.

La ruta nocturna de Canyamars
El grup Kina Kanya organitza des de fa uns quants anys 
aquesta ruta nocturna pels voltants de Canyamars que 
s’ha convertit en una de les marxes més seguides del nos-
tre municipi. El nombre de participants qua va augmentant 
amb el pas dels anys posa de manifest la bona organitza-
ció, el bon tarannà i les ganes de superació dels formants 
de l’entitat Kina Kanya. Un èxit que s’apunten any rere any. 

El Club Ciclista                  
També, capdavanter en la convocatòria d’una de les activi-
tats que, any rere any, va prenent més volada amb un nombre 
de participants cada vegada més nombrós. La bicicletada i 
la cursa  a l’entorn del nostre municipi ja va sent un clàssic.    
 
A tots i totes un agraïment ben explícit. 

Pistes pàdel Can Massuet.

Club Ciclista.

Olga Garcia a la Rua del Barça.
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A l’any 2012 es va produir una baixada molt marcada en la producció de residus domèstics al municipi de Dosrius, 
coincidint amb el període més cru de la crisi econòmica. A partir d’aquell any, la producció ha anat augmentant lentament 
sense que a hores d’ara s’hagi arribat a la quantitat de residus generada al 2011.

La quantitat de residus produïts diàriament per cada veí o veïna del municipi ha disminuït molt marcadament respecte 
al període 2007-2010 que era d’una mitjana de 2,13 kg. Actualment cada veí o veïna del municipi genera uns 1,77 kg de 
residus diàriament. La mitjana a Catalunya al 2013 va ser de 1,30 kg/habitant/dia, tot i que la mitjana a la comarca del 
Maresme va ser una mica superior: 1,43 kg/habitant/dia.

 

Les proporcions observades entre el total de residus recollits de manera selectiva i el total dels residus no recollits se-
lectivament (rebuig) ha anat variant d’any en any, però sempre mantenint-se al voltant d’un 28%. La mitjana a Catalunya 
a l’any 2013 va ser d’un 37,96 % i la mitjana a la comarca del Maresme va ser superior: 41,7%. En el cas de Dosrius, el 
tant per cent de residus recollits selectivament és inferior a la mitjana del Maresme degut a què es recull poca quantitat 
de matèria orgànica.

La producció de residus municipals en aquests quatre anys

Medi
ambient
Medi
ambient
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L’Ajuntament de Dosrius, en col·laboració amb la Funda-
ció El Maresme, ha ubicat tres punts de recollida d’oli do-
mèstic usat al municipi.

El reciclatge de l’oli usat compleix un triple objectiu. A més 
d’evitar la contaminació que suposa tirar l’oli per les cano-
nades i de promoure’n el reciclatge, es col·labora amb un 
projecte social d’inserció de persones amb discapacitats. 

L’oli usat era la fracció que quedava pendent. Amb la re-
collida de l’oli usat, Dosrius disposa de contenidors i siste-
mes de recollida de totes les fraccions reciclables:

· Matèria orgànica
· Restes de poda vegetal
· Envasos lleugers (plàstic, alumini, ferro)
· Paper i cartró
· Envasos de vidre
· Roba usada i calçat
· Piles usades
· Mobles, aparells elèctrics i voluminosos en general

· Oli usat

Aquest servei es va implantar fa uns deu anys, però ha 
estat aquests darrers anys que el servei s’ha consoli-
dat amb un promig de 25 a 30 punts de recollida cada 
setmana.

Durant aquests quatre anys s’han recollit unes 338 to-
nes de mobles, matalassos, fustes, electrodomèstics, 
ferralla, pneumàtics i tota mena d’objectes volumino-
sos. Tots aquests residus han estat portats a la deixa-
lleria d’Argentona per al seu reciclatge.

Tot i el bon funcionament del servei, encara hi ha alguns 
veïns i veïnes que deixen els objectes voluminosos al 
costat dels contenidors, sense avisar l’empresa que els 
ha de recollir, fet que contribueix a endarrerir el servei 
de recollida dels contenidors alhora que constitueix un 
perill per a la gent que utilitza els contenidors.

Molts habitatges del municipi es gestionen ells matei-
xos la totalitat dels residus orgànics provinents de les 
seves cuines i part dels residus provinents dels jardins.

El compostatge domèstic s’ha consolidat al municipi i 
fi ns i tot ha augmentat durant aquests quatre anys, de 
manera que a primers del 2015 hi ha uns 250 habitat-
ges compostadors.

S’implanta el reciclatge de l’oli usat 

El servei de recollida de 
voluminosos es consolida

El compostatge domèstic 
es manté
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Campanyes Apunta-t’ho bé: recicla.
El Consell Comarcal del Maresme, fi nançat per Ecovidrio i 
Ecoembes, ha portat la campanya Apunta-t’ho bé: reci-
cla a Dosrius en dues ocasions, al 2011 i al 2014.

Durant aquestes campanyes els alumnes dels tres centres 
educatius del municipi van poder visitar la deixalleria mòbil 
i educadors ambientals van visitar tots els comerços del 
municipi que generen residus.

L’Ajuntament també va instal·lar carpes informatives al 
mercat municipal i a diferents punts del municipi, per tal 
d’atendre totes les qüestions dels veïns i veïnes respecte a 
la separació dels residus.

A la campanya del 2014 diferents carrers del centre de 
Dosrius es van omplir de música, color i festa amb una 
cercavila ambiental.

Campanya Res fora dels contenidors i tot al seu lloc

A fi nals del 2014 l’Ajuntament va iniciar una campanya per intentar disminuir els abocaments de residus fora dels conte-
nidors i augmentar la recollida selectiva, alhora que es demanava la col·laboració de tots els veïns i veïnes del municipi.

Per a aquesta campanya, que té previst prolongar-se durant tot el 2015, un tècnic de l’àrea de medi ambient anirà visitant tots 
els habitatges del municipi informant els veïns i resolent els dubtes que aquests puguin tenir referent a la separació dels residus.

Taller Sortim de compres
Dins del programa de tallers ambientals de la Diputació de Barcelona, l’Institut de Dosrius ha pogut fer el taller ambiental 
“Sortim de compres” amb els alumnes de segon d’ESO del curs 2014-2015. L’objectiu d’aquest taller de dues hores i 
mitja ha estat conèixer quins són els impactes ambientals i socials de les compres que fan els propis alumnes. 

El resultat ha estat tan bo que es preveu a partir d’aquest any,  portar tallers d’aquestes característiques a tots els cursos 
que s’imparteixen a l’Institut de Dosrius.

Es realitzen campanyes i tallers ambientals

Medi
ambient
Medi
ambient
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Al 2011 l’Ajuntament de Dosrius va implantar el progra-
ma “Colònies de gats al carrer”, amb l’objectiu d’evitar la 
proliferació descontrolada d’aquests animals. El programa 
estableix zones d’alimentació controlades amb animals es-
terilitzats quirúrgicament. La majoria d’aquestes colònies 
estan ubicades en jardins particulars i a cada colònia una 
persona, autoritzada per l’ajuntament, s’encarrega d’ali-
mentar els animals amb pinso sec, la qual cosa contribu-
eix a millorar les condicions físiques de l’animal i a evitar 
la presència d’aliment orgànic indesitjable a la via pública. 
Malgrat que la normativa vigent estableix la prohibició 
d’abandonar els animals de companyia, cada any aug-
menta el nombre de gats als carrers del municipi. I és 
gràcies a la tasca de moltes persones voluntàries que fan 
l’esforç d’alimentar i capturar els nous gats que es manté 
la convivència entre aquests animals i els veïns i veïnes del 
municipi. 
 
Durant els mesos de desembre de 2012, gener i febrer de 
2013 l’Ajuntament de Dosrius  va portar a terme una cam-

panya per inscriure gratuïtament els animals de compa-
nyia al cens municipal i per implantar-los un xip a un preu 
reduït. En aquesta campanya van col·laborar-hi les dues 
clíniques veterinàries del municipi.

El mosquit tigre és originari del sud-est asiàtic i al 2009 es 
va localitzar per primer cop a Catalunya, concretament al 
municipi de Sant Cugat del Vallès. En poc més d’un any ja 
arribava a la major part dels municipis del Maresme.

A la via pública
A l’estiu del 2011 es van implantar les campanyes anuals 
de lluita contra el mosquit tigre al municipi. Des d’ales-
hores, cada any l’Ajuntament de Dosrius, en col·laboració 
amb el Consell Comarcal del Maresme, ha aplicat larvi-
cides als embornals sifònics situats a la via pública per 
impedir el desenvolupament de les larves.

Als espais privats
En els casos de piscines privades amb aigua estancada 
i amb proliferació de mosquits, l’Ajuntament ha actuat 
incoant expedients d’ordre d’execució, ordenant als pro-
pietaris el buidat de la piscina o bé mantenir l’aigua en 
condicions.

Es creen les colònies controlades de gats al carrer 

S’implanten les campanyes anuals de lluita contra el 
mosquit tigre
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El municipi de Dosrius està declarat zona d’alt risc d’in-
cendis forestals pel Decret 64/1995, de 7 de març, de la 
Generalitat de Catalunya.

La situació de diverses urbanitzacions i nuclis vorejats 
d’una gran massa forestal fa necessari destinar molts re-
cursos a la prevenció dels incendis forestals.

La Generalitat de Catalunya, en el Decret 123/2005 de 14 
de juny, modifi cada per la Llei 2/2014 de 27 de gener, va 
establir les mesures de prevenció dels incendis forestals a 
les urbanitzacions sense continuïtat immediata a la trama 
urbana i en nuclis urbans vulnerables. Aquest decret esta-
bleix l’obligació dels veïns i veïnes dels municipis de tenir 
les parcel·les interiors de les urbanitzacions i nuclis vulne-
rables amb la vegetació aclarida així com disposar d’una 
franja de protecció de 25 metres d’amplada.

A l’entorn de les urbanitzacions. Les franges de pro-
tecció d’incendis.
Des de l’any 2007 les urbanitzacions de Can Canyamars, 
Can Figueres, Can Valls i El Castell, així com el nucli de 
Can Massuet del Far disposen de la franja de protecció 
contra incendis forestals.

Per tal que les franges siguin funcionals, cada dos anys és 
necessari fer un manteniment de les mateixes que consisteix 
en desbrossar la vegetació arbustiva. La Generalitat de Ca-
talunya treu subvencions per als ens municipals que cobrei-
xen un 60% dels costos reals dels treballs forestals, havent 
d’assumir el 40 % restant els veïns i veïnes. Al 2011 l’Ajun-
tament de Dosrius va rebre una subvenció de 31.211,74 eu-
ros per fer front al cost del manteniment de les franges del 
municipi. Al 2013, i a l’igual que la majoria dels municipis 
de la comarca, la subvenció va ser denegada, fet que no 
va impedir que el manteniment de les franges es portés a 
terme, assumint els veïns la totalitat del cost. Aquest 2015 
la subvenció ha estat superior, uns 36.257,99 euros, perquè 
es fa precís tornar a tallar part de la vegetació arbòria donat 
que han passat vuit anys des de l’obertura de les franges.
 
Aquest 2015 també es preveu iniciar els tràmits per execu-
tar franges de protecció al voltant dels nuclis urbans vul-
nerables de Dosrius i Canyamars.

Les parcel·les privades.
Durant aquests quatre anys l’Ajuntament ha obert més de 
200 expedients d’ordre d’execució de neteja de parcel-
les, tant en les urbanitzacions com en els nuclis. En tots 
aquests casos es tractava de parcel·les amb una vegeta-
ció arbustiva i arbòria que incomplia el Decret 123/2005, 
de 14 de juny, de prevenció dels incendis forestals.
 

Les zones verdes municipals
Des del 2013 la Diputació de Barcelona dóna suport eco-
nòmic als municipis per netejar les zones verdes que dis-
posin del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals (PPU) i que 
siguin de titularitat municipal.

Al mateix 2013 l’Ajuntament va rebre subvenció de 
14.356,62 euros per tractar la vegetació de dues zones 
verdes de Can Massuet del Far. Durant els treballs es va  
executar una franja perimetral interna a la zona verda de 
can Pruna i al voltant de les Colònies Forestals.

Al 2014 la subvenció va ser de 14.442,77 euros i amb ella 
es va aclarir la vegetació de la zona verda que queda entre 
l’av. Can Massuet, l’av. Dosrius i el carrer Vallgorguina, i 
la zona verda que queda sota el carrer Burriac, ambdues 
zones pertanyents a Can Massuet del Far.

Es preveu continuar amb aquesta línia i sol·licitar cada any ajut 
econòmic per netejar les restants zones verdes del municipi.

No s’afl uixa en la prevenció dels incendis forestals
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Qui som i què fem?

Els serveis socials bàsics som el primer nivell del sistema 
públic de serveis socials i la garantia de més proximitat a 
les persones usuàries i als àmbits familiar i social. 

Són un conjunt de programes i serveis que tenen l’ob-
jectiu de contribuir a la  millora de la qualitat de vida de 
tots els ciutadans i ciutadanes del municipi, afavorint la 
integració de les persones i grups dins la seva comunitat, 
treballant per mantenir els ciutadans al seu medi social i 
familiar mentre aquest garanteix un nivell mínim de qualitat 
de vida. I de manera específi ca actuen entorn a aquelles 
persones que per diferents raons necessiten, de forma 
temporal o permanent, d’un especial suport i atenció. 

Cal destacar el seu caràcter polivalent, atenent a tots els 
grups de població amb necessitats de diferent tipologia 
(econòmic, social, educatiu, etc.) 
 
Quan la problemàtica o necessitat supera les seves possi-
bilitats d’intervenció deriven als serveis especialitzats. 

Les prestacions del sistema públic de serveis socials són 
les actuacions, les intervencions tècniques, els progra-
mes, els projectes, els mitjans i les ajudes econòmiques 

i tecnològiques que s’ofereixen a les persones i que es 
destinen a complir les fi nalitats dels serveis socials. Les 
prestacions amb les que comptem, poden ser de Servei 
(intervencions realitzades), econòmiques (aportacions di-
neràries per atendre situacions de difi cultat per a persones 
que no disposen de recursos sufi cients) o tecnològiques 
(teleassistència domiciliària, ajudes instrumentals per mi-
llorar el benestar social).

Actualment, els Serveis Socials d’Atenció Primària estan 
formats per una treballadora social, un educador social, 
una auxiliar administrativa i una treballadora familiar que 
resten a la seva disposició per a qualsevol consulta o acla-
riment que necessitin. 

On ens pots trobar

Estem ubicats al Passatge Bellonc núm. 3, baixos davant 
l’Ajuntament de Dosrius 
C/ Sant Antoni 1, Telèfon: 937918014 (Extensió 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.

Serveis socials a prop teu! 2011-2015

L’arranjament de les pistes i les tasques de vigilància.
Dins el programa quadriennal de manteniment de les infraes-
tructures i l’equipament del Pla municipal de Prevenció d’In-
cendis forestals (PPI), s’ha arreglat el ferm i s’han estassat els 
marges d’uns 25 camins. L’encarregada de portar a terme 
aquestes tasques ha estat l’Agrupació de Defensa Forestal 
Serra de Marina, la qual ha obtingut subvenció de la Dipu-
tació de Barcelona i ajut econòmic per part de l’Ajuntament.

Durant aquests quatre anys l’Ajuntament també ha desti-
nat recursos econòmics a fi nançar les despeses de funcio-
nament de l’ADF Serra de Marina durant les campanyes de 
prevenció d’incendis al municipi, que han inclòs el mante-
niment del camió Unimoc i les tasques de vigilància.
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INFÀNCIA I FAMILIA

ÀREA DE GENT GRAN

Àrees d’intervenció desenvolupades al llarg d’aquests 
darrers 4 anys
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On es pot dirigir per a rebre més informació?  
Ajuntament de Dosrius. Departament de Serveis Socials. Passatge Bellonc núm. 3. Telèfon: 937918014 (Extensió 4)
En cas d’urgència: La seva trucada serà atesa per un dels tècnics i es farà la devolutiva en un marge màxim de 24 hores. 

On es pot dirigir per a rebre més informació?  
Ajuntament de Dosrius. Departament de Serveis Socials. Passatge Bellonc núm. 3. Telèfon: 937918014 (Extensió 4)
En cas d’urgència: La seva trucada serà atesa per un dels tècnics i es farà la devolutiva en un marge màxim de 24 hores. 

TRÀMITS

Beques de transport escolar

Beques de menjador escolar 
(Consell Comarcal del Maresme)

Beques de menjador escolar llar d’infants.

Sol·licitud de Títol de Família Nombrosa de la 
Generalitat de Catalunya.

Prestació econòmica per fi ll o menor acollit a 
càrrec de la seguretat social

Ajut per part, adopció, tutela o acolliment 
múltiple de dos infants o més sotmès al nivell 
d’ingressos de la unitat familiar.

Sol·licitud de títol de família monoparental

TRÀMITS

Carnet de la Gent Gran

Sol·licitud de pensió no contributiva per jubilació 
i invalidesa

Prestació per al manteniment de les necessitats 
bàsiques

Prestació complementària per a pensionistes 
de la modalitat no contributiva, per invalidesa 
o jubilació

Programa de Termalisme Social de  L’IMSERSO 

Programa de Vacances de l’IMSERSO

Medalla al centenari

Sol·licitud de reconeixement de Grau  de la 
situació de dependència

Sol·licitud de reconeixement de Grau de 
disminució. 

SERVEIS

Interns

Servei d’orientació  informació i assessorament. 

Supervisió econòmica i social davant les situacions 
de crisis econòmiques.

Externs

Telèfon de la infància

Coordinació amb EAIA 
(Equip d’atenció a la infància i adolescència)

Coordinació amb CSMIJ 
(Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil)

Coordinació amb CDIAP 
(Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç)

SERVEIS

Interns
Servei d’orientació informació i assessorament. 

Supervisió econòmica i social davant les situacions 
de crisis econòmiques.

SAID: Servei d’Atenció Integral Domiciliària

SAD (Auxiliar de la llar) 

SAD (Treballadora Familiar).

Teleassistència 

Servei de Transport adaptat

Servei d’Arranjament a la Llar

Servei d’Àpats a domicili

Externs
Centre de Dia per a la gent gran 

Programa d’ajuts de suport a l’acolliment residencial

PROJECTES

Projecte de Coordinació escolar

Projecte d’absentisme escolar

Projecte de prestacions econòmiques escolars

Projecte d’ajuts econòmics individuals a famílies

Projecte d’atenció integral a la família

Xarxa XIAF

Campanyes anuals: Campanya de Nadal i Cam-
panya de Reis 

Projecte d’aula oberta

Projecte de psicologia infantil

PROJECTES

SAID: Servei d’ajuda domiciliària a la persona 
(Treballadora Familiar)

SAID: Servei d’ajuda domiciliària a la llar (Auxiliar 
de la llar)

SAID: Servei de teleassistència

SAID: Arranjament de la llar

Programa ACTIVA’T

Projecte de coordinació i suport als Casals d’Avis 
del Municipi

Gestió de projectes i coordinacions externes 
(Diputació, Generalitat, ...)

Gestió del Programa de viatges de l’IMSERSO

Gestió del programa de la llei de Dependència
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ÀREA D’IGUALTAT HOME-DONA

ÀREA DE DISMINUCIONS

On es pot dirigir per a rebre més informació?  
Ajuntament de Dosrius. Departament de Serveis Socials. Passatge Bellonc núm. 3. Telèfon: 937918014 (Extensió 4)
En cas d’urgència: La seva trucada serà atesa per un dels tècnics i es farà la devolutiva en un marge màxim de 24 hores. 

On es pot dirigir per a rebre més informació?  
Ajuntament de Dosrius. Departament de Serveis Socials. Passatge Bellonc núm. 3. Telèfon: 937918014 (Extensió 4)
En cas d’urgència: La seva trucada serà atesa per un dels tècnics i es farà la devolutiva en un marge màxim de 24 hores. 

TRÀMITS

Tramitació de serveis i prestacions.

Sol·licitud d’ajut econòmic de mesures de pro-
tecció integral contra la violència de gènere.

Fons per cobrir l’impagament de pensions i 
prestacions alimentàries o compensatòries.

Ajudes públiques per a pensions d’alimentació 
impagades (Ministeri d’Economia i Hisenda)

TRÀMITS

Exempció de l’impost de circulació per a perso-
nes amb minusvalia.

Sol·licitud de la tarja d’aparcament per a perso-
nes amb disminució.

Sol·licitud de pensió no contributiva per invali-
desa (pnc).

Sol·licitud de reconeixement del grau de dismi-
nució de la Generalitat de Catalunya.

Tarjeta acreditativa de la discapacitat.

Sol·licitud de reconeixement de la situació de 
dependència

Programa de Vacances de l’IMSERSO

Programa de Termalisme Social de L’IMSERSO.

Prestació per al manteniment de les necessitats 
bàsiques

Prestació complementària per a pensionistes 
de la modalitat no contributiva, per invalidesa o 
jubilació.
 

SERVEIS

Interns
Atenció integral a la dona.

Servei d’Orientació i informació.

Espai Dona Dosrius

Assessoria Jurídica.

Externs
Servei d’atenció i acolliment d’urgències.

Servei de pis amb suport.

Línia d’atenció permanent a dones en situació 
de violència.

SIAD MARESME. Servei d’Informació i Atenció a 
les Dones

SERVEIS

Interns
SAID: Servei d’Atenció Integral Domiciliària

• SAD (Auxiliar de la llar) 
• SAD (Treballadora Familiar).
• Teleassistència 
• Servei de Transport adaptat
• Servei d’Arranjament a la Llar
• Servei d’Àpats a domicili

Externs
Programa Respir residencial per a persones amb 
discapacitat psíquica.
Servei de Centre de Dia d’atenció especialitza-
da per a persones amb discapacitat o malalts 
mentals

PROJECTES

Coordinacions i treball conjunt amb entitats ex-
ternes a l’Ens local.

Programa de dinamització, sensibilització i cons-
cienciació vers l’actual situació de la dona

Projecte d’atenció integral i suport a la dona

Implementació del Pla d’igualtat dona-home

PROJECTES

SAID: Servei d’ajuda domiciliària a la persona 
(Treballadora Familiar)

SAID: Servei d’ajuda domiciliària a la llar (Auxiliar 
de la llar)

SAID: Servei de teleassistència

SAID: Arranjaments a la llar.

SAID: Àpats a domicili

Gestió de projectes i coordinacions externes 
(Diputació, Generalitat, ...)

Gestió del Programa de Termalisme social.

Projecte de mobilitat

Gestió del programa de llei de Dependència
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ATENCIÓ A LA POBLACIÓ EN GENERAL

On es pot dirigir per a rebre més informació?  
Ajuntament de Dosrius. Departament de Serveis Socials. Passatge Bellonc núm. 3. Telèfon: 937918014 (Extensió 4)
En cas d’urgència: La seva trucada serà atesa per un dels tècnics i es farà la devolutiva en un marge màxim de 24 hores. 

TRÀMITS

PIRMI: Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció 
(salari social) 

TRACTAMENT DE SUPORT A PERSONES SENSE RECURSOS

Sol·licitud Renda Bàsica d’Emancipació

PROJECTES

Banc d’Aliments

Projecte d’atenció integral a la persona

Prestacions permanents per al pagament del lloguer

Al llarg d’aquest primer quadrimestre del any 2015 es farà publica la memòria numèrica del departament de ser-
veis socials mitjançant la web de l’Ajuntament de Dosrius.

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 treballant 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 veïns de Dosrius van reciclar deu tones 
de roba durant 2014

- La mitjana de roba recollida per habitant supera la de 
Catalunya.

 
- El reciclatge i la reutilització contribueixen a la pro-

tecció del medi ambient i afavoreixen un model de 
consum responsable.

 
Dosrius, febrer de 2015. Els veïns de Dosrius van reciclar 
durant l’any passat 10.617 kilograms de roba i calçat usats 
als quatre contenidors que l’organització no governamen-
tal per al desenvolupament (ONGD) Humana Fundación 
Pueblo para Pueblo té instal·lats al municipi.
 
La mitjana de kg per habitant és de 2,06, superior a la 
mitjana catalana, que és d’1,83. “Estem molt agraïts als 
veïns perquè diàriament expressen la seva solidaritat amb 
la donació de roba i contribueixen, d’aquesta manera, a la 
protecció del medi ambient”, assegura la responsable de 
Recollida a Catalunya, Mariana Franzon.
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Què és l’Espai 
Dona?

L’espai Dona Dosrius pretén ser 
un recurs que ofereixi una sèrie 
de serveis, projectes i accions 
promoguts des de l’àrea d’igual-
tat i  adreçats a tota la població 
del municipi de Dosrius.
  

Amb la seva posada en marxa l’àrea d’igualtat vol donar res-
posta a les diferents demandes d’informació, assessorament 
i atenció de moltes dones i homes  del municipi,  potenciar 
els processos d’autonomia de les dones, lluitar per pal·liar les 
situacions de desigualtat de gènere i el que és més important, 
desenvolupar les accions recollides al Pla d’igualtat local.

Aquest espai ha de ser també un instrument comunitari per 
desenvolupar i promoure la participació política i social de 
les dones del municipi i per avançar en la construcció d’una 
ciutadania que inclogui la perspectiva de gènere, tal i com 
queda recollit a l’actual pla d’igualtat del municipi de Dosrius.

Des de l’àrea d’igualtat es vol donar un pas més per tal 
d’aconseguir la creació d’un espai municipal que faciliti la 
comunicació, la informació, la formació i l’aprenentatge 
per a la vida personal, familiar, laboral i social de les dones 
i homes del municipi.

Serveis i programes de l’Espai Dona

1. INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT
- Informar dels programes, serveis, recursos i activitats 

que es realitzen al municipi i a la comarca en relació als 
temes de gènere.

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

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

2. ATENCIÓ I SUPORT PERSONALITZAT
- Donar informació, orientació i atenció individualitzada a 

les dones del municipi.
- Valorar la derivació a professionals del municipi i de 

l’equip segons la situació que presenti la dona.
- Detectar i recollir les demandes que les dones manifestin.
- Oferir suport a la infància en risc, derivada de la discrimina-

ció de gènere, de la que sovint son víctimes secundàries.

3. ATENCIÓ PSICOLÒGICA I ASSESSORAMENT JURÍDIC
- Oferir un espai d’atenció psicològic per a aquelles dones 

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

municipi que ho requereixin, el servei jurídic es realitza 
els dijous a la tarda, 2 cops al mes.

4. FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ 
- Organitzar tallers, cursos, jornades des d’una perspecti-

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

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

igualtat i la no discriminació per raó de gènere.
- Possibilitar els espais d’intercanvi i trobada entre dones.
- Dotar l’espai dels recursos necessaris i dissenyar l’espai 

de manera que tingui identitat de gènere.

L’equip de professionals 

Agent d’igualtat i treballadora social
Responsables tècnics i encarregats de fer tasques d’aten-
ció o recepció de casos nous, fent el seguiment i les coor-
dinacions dels casos oberts. A més és el responsable de 
les coordinacions entre professionals dels serveis i profes-
sionals externs. D’altra banda s’encarrega de dur a terme 
el programa d’actuació anual on quedaran recollides entre 
d’altres cursos, programes de sensibilització, ...

Servei de Psicologia
Psicòloga amb formació i experiència en la intervenció 
amb dones que han patit situacions de discriminació i/o 
violència per raó de gènere, i en la conducció de grups 
terapèutics de dones.

Assessorament jurídic
Advocadessa amb coneixements en perspectiva de gène-
re per orientar sobre les diferents qüestions judicials.

Ubicació i recursos humans

L’Espai Dona Dosrius està ubicat al Passatge Bellonc núm. 
3, baixos davant l’Ajuntament de Dosrius i són dependèn-
cies del departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Dosrius. Aquest és el punt de coordinació i gestió de tots 
els programes i projectes de l’àrea d’igualtat per a la im-
plementació de les polítiques d’igualtat a nivell municipal.

L’horari d’atenció és els dimarts, dimecres i dijous, de 
16 h a 19 h.
Telèfon: 937918014 (Extensió 4) (MATINS)
mail: espaidonadosrius@gmail.com
Per accedir als serveis, és imprescindible demanar cita 
prèvia. 

També podeu seguir-nos a través de facebook i twitter i 
estar informats de diferents notícies i aspectes relacionats 
amb els àmbits de la salut, igualtat dona/home,  violència 
de gènere, educació, infància, entre d’altres...

Facebook: 
https://www.facebook.com/pages/Espai-Dona-Dos-
rius/691578684237468
Twitter: https://twitter.com/espaidonadosriu
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Espai Dona Dosrius 
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Des dels Casals Municipals hem volgut i volem millorar la 
qualitat de vida de les persones grans i la cohesió social, 
per afavorir la integració i la prevenció de la solitud, i tenir 
una actitud saludable, millorant així la seva qualitat de vida.

Tant és així, que tot i tenir ja dos Casals, un ubicat a Dos-
rius i l’altre a Canyamars, n’hem pogut obrir un tercer a 
Can Massuet, per cobrir les necessitats de la gent gran de 
tot el municipi.

Els nostres Casals es caracteritzen pel gran nombre d’ac-
tivitats que s’hi fan durant tot l’any, però també i el més 
important pels usuaris que col·laboren i participen en tot 
el que es proposa.

S’ha creat un grup de gent molt fi del, que de mica en mica 
s’ha anat fent el seu centre d’esbarjo, i que sempre parla a 
tothom del que fan, i els animen a venir.

Són molt sinceres i diuen el que pensen de les activitats, 
per la qual cosa, gràcies a l’esforç comú entre l’equip i 
les usuàries, s’han aportat noves idees per fer activitats 
i tallers.

Hi ha qui s’estima més fer manualitats i hi ha qui li agra-
da més jugar, però han arribat al punt de saber combinar 
l’estar una estona fent feina i l’altra jugant a jocs de taula.

No tenen cap mena de problema a l’hora de fer activitats 
en grup. Es coneixen molt bé entre elles i saben perfecta-
ment el que els agrada a cadascuna.

Sempre hi ha qui treballa més, però això no suposa cap 
problema, perquè es respecten molt i saben que si un dia 
no volen treballar, demà potser voldran col·laborar.

Les dones més grans i menys autònomes, moltes vegades 
vénen a passar l’estona, escolten, xerren, riuen, i a vega-
des s’animen a fer alguna manualitat, que després repas-
sem perquè se les emportin ben acabades.

Les sortides que s’organitzen des dels Casals, sempre te-
nen molta assistència per part de tota la gent del municipi, 
però és veritat que durant aquests quatre anys, hem pogut 
veure com molta gent deixa de participar, degut a què han 
d’assumir la cura de la seva parella i també a causa de 
la crisi actual, que fa que algunes persones grans hagin 
d’ajudar econòmicament les seves famílies (principalment 
fi lls i néts).

Hem fet un total de 28 excursions.

També amb els usuaris del casal, hem fet sortides al cine-
ma, a la platja, a centres de jardineria, fi res de Nadal etc...

Els Casals col·laborem i participem en diferents actes del 
municipi, com en les Festes Majors, Fira del bosc Medi-
eval, Fira d’Entitats, Dia Internacional de la Violència de 
Gènere, Dia Internacional de la Dona, Sant Jordi, Dimecres 
de Cendra.

També fem tallers inter-generacionals amb joves de l’Insti-
tut fomentant així l’acostament entre les diferents genera-
cions, de manera que comparteixen coneixements i valors. 
Per exemple, la gent gran ha aportat la seva experiència i 
records en un treball de memòria col·lectiva, amb els joves 
de 1r d’ESO. També han ensenyat a ballar country a un 
grup de joves, amb els que després han compartit esce-
nari per la Diada de Sant Jordi.

Els joves els han ajudat amb les noves tecnologies, fent-
los unes sessions personalitzades per a cada persona, on 
els han ensenyat a familiaritzar-se amb seu mòbil.

Aquesta experiència ha sigut molt positiva per les dues 
parts, i tenim previst fer durant el mes de març taller de 
costura i d’expressió corporal.

El total de tallers que hem fet han sigut 29. Normalment 
solen estar relacionats amb la salut i els bons hàbits. Po-
dem destacar: El taller del riure, el dels remeis casolans, la 
dançateràpia, tallers de cuina saludable, etc...

També s’han fet manualitats variades, sent les més des-
tacades les de Nadal, on tothom prepara regals per a la 
família.

També es realitza als Casals, l’obsequi que es regala el dia 
de la Diada de la Gent Gran, i les roses de Sant Jordi.

No ens podem oblidar, que tots el dimarts, al pavelló de 
Dosrius, es fa una activitat de psicomotricitat, impartida 
per una fi sioterapeuta i una infermera. Durant aquests 
anys ha augmentat l’assistència a aquesta activitat.

Volem fer un petit recordatori, a totes aquelles persones 
amb les que hem viscut i compartit bones estones i que 
ja no es troben entre nosaltres. Totes, ens han aportat una 
petita part de la seva saviesa i experiència. Sempre estan 
en el nostre record.

Donem les gràcies a tots els que col·laboren i participen 
amb nosaltres, fent-nos més fàcil i agraïda la nostra feina. 
Animem a tothom a què ens acompanyi.

La nostra recompensa és saber que compartim amb vosal-
tres una petita part de la vostra vida.

Salut per a tothom!!

Casals municipals

Aprenent a fer servir el mòbil a l’Institut.
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Country a l’Institut. Taller dançaterapia any 2013.

Grup Casals.

Grup excursió Perpinyà.
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Grup de gimnàs. Roses Sant Jordi 2013.

Roses Sant Jordi 2013.

Manualitats.

Manualitats.
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Un cop asfaltats els carrers dels polígons B i C de can Ca-
nyamars i vistos els  bons resultats, s’han intentat buscar 
els mecanismes adequats, amb la fi nalitat que seguint el 
mateix format del polígon B i C es pugui començar a inter-
venir en el polígon A de can Canyamars.

<...mitjançant el suport de la Diputació de 
Barcelona, que farà una aportació del 90% 
del cost de la redacció d’aquest projecte....>

Aquest polígon té unes dimensions molt més grans que els 
dos junts ja realitzats.

S’ha trobat la viabilitat de partir-lo en tres fases, mitjançant 
el suport de la Diputació de Barcelona, que farà una apor-
tació del 90% del cost de la redacció d’aquest projecte. 

L’objectiu és iniciar la primera fase, que contempla els car-
rers que toquen més a Canyamars i que connecten amb 
can Figueres.

Aquest projecte puja uns 350.000 euros, i ja es troba en el 
procés administratiu de fer l’adjudicació, per tal d’iniciar  
les obres tan aviat com sigui possible.

Hem aconseguit un ajut de la Diputació de Barcelona 
per asfaltat carrers, per un import de gairebé 100.000 
euros.

Els carrers que s’han d’asfaltar són:
1) Des del fi nal del carrer Major de Canyamars fi ns a la 

Plaça de l’Església i fi ns a la connexió amb la urba-
nització de can Canyamars.

2) Des del fi nal del carrer Major fi ns a la Plaça de les 
Alzines.

3) Avinguda de can Figueres, que requereix un reas-
faltat.

4) Un tros de carrer que va des del carrer Mercè Ro-
doreda fi ns al carrer Barcelona, que és el que porta 
cap a l’escola bressol.

Aquest projecte estava encaminat, gràcies a una sub-
venció de la Generalitat de Catalunya. Fins i tot, aquesta 
actuació havia estat preseleccionada, però al moment 
d’obrir tot el procés, aquesta línia d’ajuts adreçada als 
ajuntaments es va suspendre i molts projectes munici-
pals de tota Catalunya varen quedar orfes de recursos, 
per poder-los tirar endavant.

Com ajuntament hem de cercar la partida pressupostària 
necessària. S’estan contemplant diverses opcions i serà 
una de les actuacions properes que caldrà realitzar.

Aquest és un d’aquells projectes que per la seva quan-
tia econòmica, fi ns a avui, ha estat impossible poder-lo 
realitzar.

A més, també és un d’aquells equipaments que un cop 
està construït, cada any cal habilitar-hi una quantitat 
important de recursos per al seu funcionament ordinari, 
com és el cas de l’escola bressol.

Les obligacions que cal complir, tenint en compte les or-
dres i lleis d’administracions superiors, fan que sigui molt 
difícil plantejar la seva construcció per l’elevat cost total.

Com a ajuntament, tenim un avantatge important, que 
és que el nostre endeutament o situació econòmica, 
que està del tot sanejada, ens permet afrontar reptes 
d’aquestes característiques. Per tant, durant el proper 
mandat caldrà cercar els ajuts, les subvencions i els re-
cursos municipals per poder construir aquest equipa-
ment, que entenem que és important i necessari per a 
la nostra població.

Als carrers centrals de Dosrius s’ha fet l’actuació de fer-
los més adequats per als viananats i pacifi car-los, ara 
cal posar elements que donin més valor i embelleixin 
els carrers del nucli antic de Dosrius.

Tenim  ajuts i subvencions per poder instal·lar jardineres 
amb fl ors, de les  mateixes característiques que les del 
nucli de Canyamars.

Esperem que durant la propera primavera es facin 
tots els processos administratius i puguem instal·lar 
aquestes jardiners  i fl ors que engalanaran els carrers 
de Dosrius.

Asfaltat dels carrers del  polígon “A” de can Canyamars

Asfaltat de carrers a 
Canyamars i a Dosrius

Plaça de can Massuet del 
Far i descentralització de 
les bústies de correus

Biblioteca municipal

Jardineres als fanals dels 
carrers centrals de Dosrius

Projectes
en marxa
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A la urbanització de can Canyamars, el subministrament 
d’aigua potable el realitza una empresa privada lligada al 
promotor del desenvolupament d’aquesta unitat d’actua-
ció del terme municipal de Dosrius. 

L’esmentada empresa va sol·licitar poder portar a terme 
un augment important del rebut de l’aigua, fent els passos 
administratius necessaris, per tal que aquest increment po-
gués ser aplicat als seus abonats. Un dels passos a seguir 
és el de presentar tota la documentació que justifi qui la 
proposta d’augment, davant de la Comissió de Preus de 
Catalunya, que és qui té l’última paraula a l’hora d’autoritzar 
o desestimar la proposta. Al mateix temps, també es dóna 
audiència de l’expedient a l’ajuntament del municipi.
 
Des d’aquesta entitat local es va analitzar quins eren els 
motius de proposar l’augment i es van observar alguns 
conceptes que no quedaven massa clars. Es van fer els 
informes pertinents i es van adoptar els acords que calia 
prendre, segons la informació de què es disposava, de-
manant que no s’autoritzés aquest increment, ja que no 
quedava sufi cientment justifi cat.

Segons registre entrat el dia 22 de desembre de 2014, 
amb el número 6916, la Comissió de Preus de Catalunya 
ha desestimat íntegrament la proposta d’augment de preu 
de l’aigua de can Canyamars, realitzada per l’Herència Ya-
cente de D. Estevadeordal Carrera, basant-se en l’informe 
i els acords presos per l’Ajuntament de Dosrius, és a dir, 
actualment no hi ha cap autorització per poder modifi car 
la tarifa del subministrament d’aigua a la urbanització de 
can Canyamars.

A data d’avui la persona interessada ha presentat un con-
tenciós administratiu contra l’acord que va prendre la Co-
missió de Preus de Catalunya.
 
Amb l’esperit de preservar els interessos dels veïns i veïnes 
de can Canyamars, l’Ajuntament de Dosrius també s’hi ha 
personat. 

L’augment del preu de l’aigua a can Canyamars 
no s’ha autoritzat

general
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05/11/2015

20/03/2015

15/04/2015

15/07/2015

14/10/2015

Data Inici Vol.

01/04/2015

01/04/2015

03/06/2015

04/09/2015

04/09/2015

30/01/2015

04/09/2015

01/04/2015

01/04/2015

01/04/2015

04/09/2015

19/01/2015

13/02/2015

15/05/2015

13/08/2015

Descripció

IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS

IMP BÉNS IMMOBLES - 1A FRACCIÓ

IMP BÉNS IMMOBLES - 2A FRACCIÓ

IMP BÉNS IMMOBLES - 3A FRACCIÓ

IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA

IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES

TAXA RESIDUS DOMÈSTICS

TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS

TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL

TAXA CESSIÓ ÚS BÚSTIA

TAXA MERCAT MUNICIPAL - 1R TR.

TAXA MERCAT MUNICIPAL - 2N TR.

TAXA MERCAT MUNICIPAL - 3R TR.

TAXA MERCAT MUNICIPAL - 4T TR.

CALENDARI FISCAL
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El Grup Municipal del PSC a l’Ajuntament de Dosrius tanca 
un mandat en el qual la satisfacció de la feina realitzada és 
de magnituds importants.

Fent la refl exió del per què s’ha assolit una gestió del nos-
tre ajuntament, al nostre entendre brillant, ens adonem que 
és fruit d’unes circumstàncies molt concretes.

La primera és la gran experiència, tant del nostre alcalde 
com de tots els càrrecs electes que han tingut la respon-
sabilitat de portar les regnes del dia a dia de l’ajuntament.

La segona són les ganes i la il·lusió a l’hora de fer la feina 
del dia a dia. Això és clau per afrontar i resoldre tots els 
temes que vagin sorgint, que són molts. Aquesta il·lusió 
i ganes, barrejada amb l’experiència, fan que se superin 
les adversitats i s’assoleixin objectius de manera molt més 
fàcil que en altres circumstàncies.

Una altra bona actitud és el compromís de gestionar amb 
transparència, ja que som molt conscients que el que ad-
ministrem és l’esforç de les aportacions que fan, principal-
ment econòmiques, els nostres veïns i veïnes, per tant, la 
gestió ha de ser transparent i, sobretot, molt rigorosa. Amb 
aquesta actitud la nostra administració local ha estat el 
referent de molts ajuntaments del nostre entorn.

Un altre fet o actitud que ha caracteritzat l’equip del PSC 
és la proximitat. Hem estat al peu de carrer constantment. 

L’accessibilitat a les nostres persones ha estat fàcil per 
a qui ens volgués explicar qualsevol cosa que li succeís. 
Aquesta actitud ens ha permès resoldre moltes qüestions, 
gràcies a tenir un contacte molt directe amb els veïns i 
veïnes del nostre municipi.

Posarem una altra actitud molt important, que és l’empa-
tia, ja que sempre hem intentat posar-nos al lloc de les 
persones a l’hora de prendre decisions. Quan és un tema 
molt personal que afecta una família o una persona en 
concret, ens hi hem abocat plenament per estar al seu 
costat i intentar solventar el problema, posant-nos al seu 
lloc. També hem practicat l’empatia quan s’han hagut de 
prendre decisions globals, buscant la millor solució possi-
ble analitzant la visió de la diversitat.

El PSC a les properes eleccions municipals farà una pro-
posta d’homes i dones basada en l’experiència, més il-
lusió i ganes, que és igual a grans resultats.

Grup Municipal del PSC

Durant els quatre anys que ha durat aquest mandat muni-
cipal, el Partit Popular ha tingut el privilegi de tenir la res-
ponsabilitat de gestionar àrees de servei a la població del 
nostre municipi, com són el departament d’Obres i Urba-
nisme i el departament de Serveis Municipals.

Ho hem fet de la manera més diligent possible, tot i que 
les normes, les lleis i els reglaments ens obliguen a complir 
uns requisits que moltes vegades fan distorsionar i endar-
rerir la gestió que inicialment s’havia plantejat.

Hem treballat colze a colze amb el personal de l’ajunta-
ment i des del primer dia hem volgut ser un treballador 
més d’aquest grup d’homes i dones. Estem convençuts 
que ho hem assolit, ja que en un municipi de les nostres 
característiques i les seves necessitats es requereix ar-
remangar-se i posar-se a fer feina, encara que en moltes 
ocasions no pertoca, però quan es té un equip de treba-
lladors i treballadores que ho donen tot, no es pot fer altra 
cosa que posar-se al seu costat i avançar conjuntament 
per complir els objectius i les necessitats que políticament 
es marquen.

La gestió municipal és complexa i la presa de decisions 
pot portar a situacions que moltes vegades no s’entenen, 
però cal que tothom estigui convençut que tota la gestió 
que s’ha fet es pot explicar amb el cap ben alt, no només 
perquè s’ha fet amb un grau de satisfacció elevat, sinó que 
també amb justícia, perquè tothom és igual.
 
Agraïm totes les persones que han treballat per tirar enda-
vant les nostres àrees, així com també a tota la població 
per la confi ança que ens varen donar, per assignar-nos la 
responsabilitat de gestionar i dirigir els temes que afecten 
el nostre municipi.

Grup Municipal del Partit Popular (PP)

PSC

PP

RESUM
MANDAT

2011-2015

Grups
Municipals



pà
g.

 5
5

m
ar

ç 
de

 2
01

5 
  e

lfu
ll 

  n
úm

. 3
5

general

Aquest és el darrer full municipal abans de les properes 
eleccions municipals del mes de maig i volem tornar a 
repetir el mateix missatge que vàrem escriure al Full del 
passat desembre:

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 representats els diversos grups polítics. La resposta 
del govern municipal sempre ha estat una negativa.

El govern municipal està utilitzant els diners de tots per 
fer-se propaganda política i  no compleix la seva obligació 
d’informar.

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

Ara només resta esperar que el proper 24 de maig els 
ciutadans del municipi de Dosrius facin canviar les coses 
amb el seu vot i puguem tenir un ajuntament gestionat  
com correspon al segle XXI.

AMB TU PODEM! ARA SÍ

Grup Municipal de la PAC

EL FULL PROPAGANDÍSTIC 

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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Pessebre Esteve Albert  Cami de Ramats

Rotonda can Massuet del Far

Fira del Bosc Medieval de Canyamars


