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EDITORIAL
Nova etapa, nou Full

GOVERN MUNICIPAL
El pla d’acció municipal

L’ENTREVISTA
Estel Aragonès, directora 
de l’Escola Bressol

GOVERN MUNICIPAL
Un nou govern, obert, 
transparent i participatiu

NOTÍCIES LOCALS
de Dosrius

GRUPS POLÍTICS
PSC, ERC, PAC, GIR, PP

Ajuntament 93 791 80 14 

Ajuntament Hisenda: 
93 791 97 42

Ajuntament Medi Ambient 
93 791 97 43

Ajuntament Serveis Tècnics 
93 791 97 44

Org. Gestió Tributària 
93 758 91 35

Jutjat de Pau 93 791 97 42

Policia Local 93 791 81 80

Policia Local (mòbil) 667 42 48 11

Mossos d’Esquadra Mataró 
93 741 81 00

Mossos d’Esquadra Emergències 
088

Bombers Mataró 93 796 10 80

Metge de Capçalera 93 791 90 84

Urgències ABS Argentona 
93 756 10 92

Farmàcia Buireu 93 791 95 07

Farmàcia Dosrius A. Sousa 
93 791 93 26 / 93 791 82 21

Creu Roja Argentona 
93 797 16 56

Ambulàncies 061

Ambulàncies Mataró 93 757 88 88

Hospital de Mataró 93 741 77 00

Punt d’Informació Juvenil 
93 791 98 27 

Escola Castell de Dosrius 
93 791 93 48

SES Dosrius 93 791 95 64

Correus Dosrius 93 791 94 05

Serveis Socials 93 791 80 14

Veterinari I. Castanera Dosrius 
93 791 93 89

Veterinari Can Massuet 
93 791 70 01

Deixalleria d’Argentona 
93 756 14 48
Recollida mobles i andròmines 
velles 93 799 62 80

Casal d’avis de Dosrius 
93 791 91 90

Casal de Can Massuet 
93 791 96 52

Casal les Cotxeres de Canya-
mars 93 795 58 50

Taxi Dosrius Andreu 666 60 89 16

Taxi Dosrius Montse
666 13 76 91(servei minusvàlids)
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Amb aquest nou disseny del butlletí mu-
nicipal El Full que ara teniu a les vostres 
mans, el nou equip de govern sorgit de 

les darreres eleccions municipals inicia una nova 
etapa pel que fa a la comunicació de l’Ajunta-
ment de Dosrius.

Sé que us arriba amb uns quants mesos de re-
tard, però això no vol dir que durant aquest pe-
ríode de temps no s’hagi treballat per mantenir 
informada la població de Dosrius, Canyamars i 
El Far, ans al contrari. Durant aquests 10 mesos 
que portem de mandat hi ha hagut considera-
bles canvis en la política de comunicació, ja que 
s’han impulsat i dinamitzat els canals que ofe-
reixen les noves tecnologies. 

Hem optat per informar del dia a dia i del que 
es cou a l’ajuntament i al municipi, sobretot, a 
través de la pàgina web municipal i de les xar-
xes socials (Facebook, Instragram i Twitter),  ja 
que aquestes eines digitals pròpies del segle XXI 
faciliten una informació immediata i arriben a un 
sector molt ampli de la població, sobretot la més 
jove i la de mitjana edat. També hem creat una 
aplicació per a mòbils amb informació municipal 
i comercial útil.

Sóc conscient, però, que hi ha persones que es-
tan esperant aquesta publicació en paper, que 
estan esperant El Full, i com que no volem que 
ningú quedi al marge del que s’està fent a l’Ajun-
tament de Dosrius, aquí us presentem un nou 
format, un nou disseny. Tenim la voluntat que 
la població estigui informada de les accions de 
govern i dels temes més destacats i actuals del 
municipi. No hi és tot, però sí el més important. 
Així doncs, s’ha de veure i entendre aquest mitjà 
com a complementari als canals de comunicació 
digitals abans esmentats. 

El Full d’aquesta nova etapa que encetem con-
tindrà reportatges, entrevistes a persones desta-
cades del municipi, articles de temes rellevants 
i d’actualitat, notícies en format breu, informació 
de servei, articles d’opinió dels grups municipals, 
agenda cultural, etcètera. La periodicitat també 
serà diferent, abans hi havia dues publicacions 
a l’any i ara serà trimestral. El nou Full contindrà 
menys pàgines però sortirà amb més freqüència. 

Espero que aquest nou butlletí d’informació mu-
nicipal El Full compleixi les vostres expectatives i 
us agradi, us resulti amè, interessant i, sobretot, 
us sigui útil.

EDiTOriaL

marc Bosch de Doria
Alcalde de Dosrius 

NOVA ETAPA, NOU FULL
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COnFigUraCió 

DEL nOU 
gOvErn

Les eleccions municipals del 24 de 
maig de 2015 van donar lloc a una 
nova majoria de govern que es va 
plasmar amb l’acord entre Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC), La 
Plataforma Alternativa de Dosrius (La-

PAC) i el Grup Independent de Dos-
rius (GIR). El 13 de juny, Marc Bosch 
de Doria (ERC) rebia la vara d’alcalde 
de mans de Josep Jo (PSC), per al 
mandat de 2015-2019. 

Sota l’encàrrec electoral de dis-
senyar una administració muni-
cipal més pròxima i accessible, 
ERC, LaPAC i el GIR van con-
figurar un govern que queda 
distribuït de la següent manera: 
Marc Bosch (ERC), a l’alcaldia; 
Judith Coll (LaPAC) a l’àrea 
d’Hisenda, Serveis Generals, 
Participació i Transparència; 
Joan Serra (GIR) al departa-
ment d’Urbanisme, Obres Pú-
bliques i Manteniment; Eduard 
Vila (ERC), com a encarregat 
d’Educació i Joventut; Isidro 
Galiano (LaPAC) al departament 
de Medi Natural, Esports i Ha-
bitatge; Montse Jubany (ERC) a 
l’àrea de Promoció Econòmica; 
i finalment Jordi Reñé (LaPAC) 
com a regidor de Cultura, Ser-
veis Socials i Sanitat.

GOVERN MUNICIPAL

Un nOU gOvErn, OBErT, 
TranSparEnT i parTiCipaTiU

EL FULL 
DE rUTa

L’equip de govern ha traçat un 
full de ruta que s’ha presentat 
aquest mes de maig, el Pla 
de Mandat 2015-2019 (PAM), 
on es plasmen tots els objec-
tius anteriorment esmentats en 
propostes concretes, desgra-
nades en quatre grans blocs: la 
transparència i la participació, 
el desenvolupament econòmic, 
els serveis públics, i el desen-
volupament social.

La biblioteca
Una DE LES rEivinDiCaCiOnS 

prEFErEnTS

Un dels eixos sobre els quals 
està treballant el nou exe-
cutiu és el de la reelabora-

ció del projecte de Centre Cultural 
i Biblioteca. Pel volum d’habitants 
del nostre poble, la normativa in-
dica que el municipi ja hauria de 
comptar amb una biblioteca, un 
servei que fins ara es cobreix amb 
el Bibliobús. Un dels propòsits de 
la rehabilitació d’algun espai o la 
creació d’un espai polivalent que 
exerceixi les funcions de centre 
cultural, és la de poder tenir una 
programació en aquest mateix àm-
bit estable.

En l’àmbit de la sostenibilitat, 
l’equip de govern s’ha proposat 
una reorganització de la recollida 
de la brossa, tot potenciant la reco-
llida selectiva. De fet, ara mateix hi 
ha una campanya de consciencia-
ció encetada des de l’Ajuntament 
per la qual s’ha editat uns cartells 
especials que trobareu a tots els 
contenidors del municipi amb con-
sells i petites recomanacions per 
poder gestionar els residus que 
originem de manera més eficient i 

sostenible. Aquests consells s’ani-
ran renovant cada mes.

Un altre dels objectius estratègics 
que es planteja aquest govern és 
el de la redacció d’un pla de mobi-
litat urbana i després la implemen-
tació del mateix, o sigui, la seva 
aplicació pràctica. El consistori ja 
està treballant a hores d’ara en una 
actualització dels punts de para-
da dels busos. En relació a això, 
cal recordar que els joves de fins 
a 14 anys es poden beneficiar de 
la T-12, amb un cost únic de 35€ 
i viatges il·limitats fins els 14 anys.

Un altre dels eixos bàsics priorita-
ris és la seguretat al municipi. El 
consistori està treballant en el Pla 
de Seguretat Municipal, que hauria 
de definir un model de policia de 
proximitat. Fa tot just unes setma-
nes, l’alcalde de Dosrius va presidir 
una reunió de la Junta de Segure-
tat Local, amb els diferents respon-
sables dels cossos de seguretat 
que interactuen a la zona.
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El pla d’acció municipal 
(pam) 2015-2019

El govern municipal va presen-
tar el passat 1 de juny el Pla 
d’Acció Municipal (PAM) 2015-

2019. El Pla es va aprovar en Junta 
de Govern Local el 3 de maig, i és 
un punt de partida consensuat entre 
els tres grups que conformen l’equip 
de govern i que deriva de l’acord de 

govern signat el mes de juny de l’any 
passat. Se’n pot trobar tant el docu-
ment sencer com un extracte al web 
municipal.

Així doncs, el PAM és una guia de 
treball pels anys 2015-2019, amb 
l’objectiu de dissenyar el camí per 

aconseguir el progrés col·lectiu, per 
assolir un municipi on tothom pugui 
viure dignament, on tothom tingui 
protagonisme i veu. Per això el PAM 
també és una eina de participació 
ciutadana, que s’ha estructurat en 
cinc eixos principals: 1) Transparèn-
cia i participació, 2) desenvolupa-
ment econòmic, 3) Serveis Públics, 
4) protecció de l’entorn i medi am-
bient i 5) desenvolupament social.

Al Pla d’Acció Municipal hom hi tro-
barà el detall de les accions que es 
duran a terme durant aquests quatre 
anys, més enllà d’aquests cinc eixos 
de treball. L’equip de govern s’ha 
proposat treballar a fons pel municipi 
seguint una sèrie de valors tals com 
la innovació, la participació, la proxi-
mitat, la cooperació, la transparèn-
cia, la capacitació i l’orgull necessari 
per reivindicar les necessitats del mu-
nicipi sense complexes i sense caure 
en el conformisme.

Per poder seguir el full de ruta 
que marca el Pla d’Acció Mu-
nicipal, és important aprovar els 

pressupostos any rere any. Això és el 
que va fer el ple municipal del 25 de 
febrer validant de manera definitiva 
els comptes corresponents al 2016. 
El pressupost d’aquest any és d’un 
total de 5.886.465€, que representa 
un augment del 4,78% respecte l’any 
passat. En total, la despesa en inver-
sió real serà de 797.918€. 

És un pressupost de renovació amb 
el qual el govern municipal vol im-
pulsar la promoció econòmica al 
municipi i contempla tirar endavant 
la redacció d’un bon nombre de pro-
jectes, com el centre cultural i biblio-

teca, el pla de mobilitat o la redacció 
del pla de seguretat municipal. Així 
mateix, i com a inversions destaca-
des, s’inclou la realització d’un ska-
tepark a Dosrius, l’arranjament de la 
plaça de Can Massuet o la pavimen-
tació d’una part del polígon A de Can 
Canyamars, entre altres.

El total del capítol II de béns corrents 
i serveis és de 2.227.999€. En aquest 
capítol, cal destacar la creació de no-
ves partides pressupostàries com la de 
participació i transparència, patrimoni 
cultural, l’arrendament d’un local per 
la brigada municipal o la campanya de 
sensibilització de recollida de residus.

GOVERN MUNICIPAL

L’Eina prinCipaL, EL prESSUpOST
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nOTÍCiES LOCaLS
La BrigaDa mUniCipaL ja DiSpOSa 

DE nOU CEnTrE LOgÍSTiC

L ’Ajuntament de Dosrius va signar 
el mes de gener el contracte de 
lloguer d’una nova nau per a la 

Brigada Municipal. El nou centre logís-
tic de la brigada s’ha llogat per 1.200€ 
(més l’IVA) mensuals. L’espai -situat al 
polígon industrial Can Ribot, al Camí 
del Cementiri- disposa d’una super-
fície de 700 metres quadrats perquè 
la brigada municipal gaudeixi d’espai 
suficient per a dur a terme la seva ac-
tivitat. El regidor d’Urbanisme i Obres 
Públiques, Joan Serra, ha valorat molt 
positivament aquest nou emplaçament 
“que se situa dins la legalitat”, i “ens fa 
més propers”. De fet, l’espai que fins 
ara utilitzava la brigada -situat a l’entra-
da del nucli de Can Massuet- ja s’ha 

desmantellat i s’han finalitzat les tas-
ques per poder recuperar la zona com 
a parc o jardí. La brigada també ha 
estat treballant en d’altres obres com 
per exemple l’arranjament del dispen-
sari metge i bústies de Can Massuet. 
En aquesta ocasió, el cos municipal ha 
pavimentat l’entrada en una primera 
fase, i posteriorment ha acabat el tram 
de l’edifici que va fins les bústies.
L’ordenació de la zona de la Font del 
Sot també és obra de la brigada mu-
nicipal. En aquest cas, l’Ajuntament va 
signar un conveni amb els propietaris 
del terreny per poder actuar sobre un 
espai que es trobava gairebé abando-
nat. El resultat és ara un espai obert 
a la ciutadania que podeu veure a les 

pàgines centrals d’aquesta revista. A 
banda de tot això, des d’Urbanisme 
també s’han realitzat altres treballs 
com ara l’arranjament d’alguns carrers i 
l’adaptació de l’aparcament que hi ha a 
la plaça de l’Ajuntament per a posar-lo 
a disposició com a nova ubicació del 
mercat setmanal.

Durant les primeres setmanes 
de 2016, l’Ajuntament de 
Dosrius va substituir 157 ele-

ments separadors existents a diver-
sos carrers de la via pública al nucli 
de Dosrius, reemplaçant-los per 63 
pilones semi flexibles, 31 pilones flexi-
bles i 50 jardineres, amb l’objectiu de 
millorar l’estètica de l’entorn i reduir el 
debat que s’havia generat al voltant 
d’aquesta qüestió. Els carrers afec-
tats per aquesta mesura han estat el 
carrer de Rials, el carrer Marquès del 
Castell Dosrius, el carrer Lluís Moret, 
el carrer Sant Llop i la plaça Espanya.

Les obres es van realitzar sense talls 
de carrers, per tal de no dificultar la 
vida dels veïns, en un espai tant cèn-
tric del nucli de Dosrius. El calendari 
d’obres es va executar en dues fases, 
la primera va consistir en la substitu-
ció dels elements separadors per pa-

viment i es va dur a terme al llarg de la 
primera quinzena del desembre pas-
sat de manera escalonada. La sego-
na fase va consistir en la col·locació 
de mobiliari urbà just els dies previs al 
Nadal. En aquesta fase es va procedir 
finalment a la col·locació de pilones i 
de jardineres de manera també pro-
gressiva.

El projecte inicial de substitució dels 
elements separadors va ser endegat 
per la Junta de Govern Local el pas-
sat 8 de setembre a través de l’apro-
vació d’una memòria valorada, que 
es va encarregar als Serveis Tècnics 
de l’Ajuntament. 

El consistori va organitzar una ses-
sió informativa oberta a la ciutada-
nia el 17 de setembre, i el projecte 
va estar en exposició pública du-
rant trenta dies. 

L’ajUnTamEnT SUBSTiTUEix ELS ELEmEnTS 
SEparaDOrS DEL nUCLi DE DOSriUS

NOTÍCIES LOCALS
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NOTÍCIES LOCALS

arriBa EL FESTivaL “pOESia i +” 
aL pOU DE gLaç DE CanyamarS

Enguany, l’Ajuntament de Dos-
rius, s’ha unit a l’organització 
del Festival Poesia i + que en-

capçala la Fundació Palau conjunta-
ment amb els ajuntaments de Cal-
des d’Estrac, Canet de Mar, Arenys 
de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, 
Sant Vicenç de Montalt i Mataró, per 
realitzar un any més un festival dedi-
cat a la poesia que any rere any creix. 

Poesia i + és un festival escampat 
per aquests municipis de deu dies de 
poesia infiltrada, declamada, cridada, 
xiuxiuejada, cantada, tàcita, inscrita, 
bestial, encantadora, formiguejant, 
esbalaïdora, bombollejant, en mil for-
mats i veus, amb tota la seva potència 
contagiosa i transformadora: serà una 
alegria poder-la compartir amb tots 
vosaltres. En els darrers tres anys, el 
festival s’ha consolidat i enguany vol 
ser, més que mai, un catalitzador que 
permeti la proliferació, la mutació i 
l’escampadissa de versos.

El pou de glaç, 
l’escenari ideal per 

acollir dues actuacions 
del festival al seu 
pas per Dosrius, 

gratuïtes

El Pou de Glaç de Canyamars aco-
llirà diumenge dia 10 de juliol dues 
de les actuacions més esperades del 
Festival. Per una banda, El club dels 
poetes vius, amb Mario Gas, a les 
21h, que oferirà un recital de poesia 
contemporània escrita en català. I a 
continuació, un concert amb el mú-
sic dosriuenc Pep Lladó (22h), que 
ens presentarà l’espectacle Després 
de la rumba, un disc gestat en temps 
de crisi amb el permís del Gato Pé-
rez, dels Ai Ai Ai, i de tants altres rum-
beros que han anat fent camí.
La resta de municipis agafen em-
branzida i estripen les costures del 

previst per acollir espectacles i ar-
tistes tan diferents com el Niño de 
Elche, l’Antònia Vicens, en Tomàs 
Arias, homenatges a Wisława Szym-
borska, a Ventura Ametller o a Mikel 
Laboa (per Delorean) i un combat de 
glosa, entre molts d’altres.



La Font del Sot (Dosrius) 

El Municipi ha recuperat aquest espai de 350m2 d’interès cultural i paisatgístic tant estimat per la ciutadania que us convidem a visitar!
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nOTÍCiES LOCaLS

NOTÍCIES LOCALS

L’Àrea de Promoció Econòmica 
ha impulsat la Taula de Comerç 
del municipi, un espai que pre-

tén ser un punt de trobada entre el 
consistori i els comerciants del muni-
cipi per a la participació i el debat en 
el camp del comerç, així com poder 
establir un intercanvi d’idees, for-
mular propostes conjuntes d’acció, 
i conèixer la normativa que afecta 
el sector. La regidora de Promoció 
Econòmica, Montse Jubany, ha ex-
plicat que aquestes reunions es pro-

duiran de manera bimensual, i que és 
una gran oportunitat per mantenir un 
diàleg permanent amb tothom.
 
A banda d’això, cal destacar que 
des d’aquesta mateixa àrea s’està 
reimpulsant el mercat setmanal. El 
mes de febrer es va acordar amb els 
paradistes traslladar la ubicació de 
l’actual mercat setmanal i instal·lar-lo 
a la plaça de l’Ajuntament, un indret 
de pas que el farà més visible, sobre-
tot també per la gent que ve de fora 

i passa per la carretera que connecta 
amb Llinars del Vallès. Aquesta nova 
ubicació s’ha reforçat amb dos esde-
veniments que han atret molts visi-
tants: el Mercat del vi i el formatge, i la 
Fira de l’oli i el pa. El mercat setmanal 
es seguirà realitzant cada diumenge, 
com també el Mercat de les Puces el 
darrer diumenge de cada mes.
 
Tanmateix, durant el mes d’octubre 
de l’any passat va tenir lloc la Fira 
més important del municipi, la Fira del 
Bosc Medieval de Canyamars, que 
arribava a la XII edició plena de nove-
tats, i va ser tot un èxit. L’Ajuntament 
vol agrair la feina que van realitzar 
tant entitats com voluntaris, i també 
la implicació d’altres Ajuntaments en 
l’organització d’aquest esdeveniment 
que any rere any creix. L’àrea de Pro-
moció està molt satisfeta per com es 
van resoldre satisfactòriament temes 
com l’ampliació de l’aparcament i la 
distribució de les paradetes. Ara ma-
teix ja s’està treballant en la propera 
edició.

DOSriUS impULSa La TaULa DE COmErç

La impLanTaCió DE La parTiCipaCió CiUTaDana a DOSriUS

Un dels reptes d’aquest mandat és la 
implantació de la Participació Ciutada-
na com a forma de govern. Aquest és 
un procés que cal treballar amb mol-
ta cura i per tant cal definir, per part 
de tècnics experts, de com i quan cal 
desenvolupar la participació ciutada-
na. Per aquest motiu s’ha sol·licitat a 
la Diputació de Barcelona un suport 
tècnic que permeti realitzar durant 

aquest any 2016 un Pla Estratègic de 
participació Ciutadana. Aquest serà 
un document que permetrà, en primer 
lloc, crear consensos a nivell polític, 
tècnic i de ciutadania i, d’altra banda, 
crear espais i òrgans de participació 
estables, que vagin més enllà de qual-
sevol canvi polític i/o tècnic i que per-
metin tenir una garantia i continuïtat en 
la participació.

Aquest pla està pensat per ser ela-
borat de forma participada i, per tant, 
arribar al màxim de sectors pobla-
cionals del municipi. La Participació, 
doncs, és un treball planificat i per tant 
no pot ser improvisat en poc temps.
Cal dir, però, que des del govern mu-
nicipal ja s’han iniciat algunes accions 
de Participació que permetran donar a 

conèixer a la ciutadania què és el que 
es fa a l’ajuntament.

El primer i molt important és l’elabora-
ció i publicació del PAM (pla d’Acció 
Municipal) que marca les línies de tre-
ball del govern municipal en els grans 
temes del municipi i que deriva dels 
programes electorals i posterior acord 
de govern. El PAM es pot consultar a 
la pàgina web municipal (www.dos-
rius.cat/PAM) i anualment es farà una 
avaluació del seu compliment.

D’altra banda, recentment s’ha creat 
un correu electrònic de contacte de 
la regidoria de Participació en el que 
esperem rebre les aportacions ciuta-
danes en quant a la tasca participativa 
del municipi (participacio@dosrius.cat)

Enguany es realitzarà 
un pla Estratègic de 

participació ciutadana 
a través d’un suport 

tècnic de la Diputació 
de Barcelona
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NOTÍCIES LOCALS

El Consell Escolar municipal disposarà d’un 
reglament de funcionament

Des de l’àrea d’Ensenyament, 
cal destacar el fet que en poc 
més d’un trimestre s’ha pogut 

dotar d’un reglament al Consell Esco-
lar Municipal (CEM). La necessitat de 
regular el Consell Escolar Municipal 
era una reivindicació de la comunitat 
educativa des de feia uns anys. El text 
s’ha consensuat entre tots els partits 
i els representants de les direccions 
dels centres i de les associacions de 
familiars d’alumnes, que han partici-
pat en la comissió de treball.

El reglament es va aprovar inicialment 
en el plenari del 31 de març i de for-
ma consensuada entre tots els grups 
polítics. La voluntat del mateix és la 
de definir els objectius, la composició 

i les competències i esdevenir l’òrgan 
assessor, de consulta i participació 
sobre qualsevol tema relacionat amb 
l’educació al municipi. L’entorn nor-
matiu vigent, l’aparició de nous ins-
truments per tractar els temes edu-
catius locals, l’aposta per a l’exercici 
d’una política participativa i la voluntat 
de millorar, d’innovar i d’avançar han 
portat a l’aprovació del reglament del 
Consell.

En el mateix ple on es va dotar el 
CEM d’aquesta nova eina, es va 
decidir que aquest ens integri nous 
membres de la comunitat educativa. 
En aquest sentit, un dels canvis prin-
cipals del nou Consell serà la compo-
sició de l’òrgan plenari, integrat per 

22 membres (representants de l’ajun-
tament, familiars d’alumnes, profes-
sorat, alumnes, direccions de centre, 
personal no docent i tècnic d’educa-
ció) i la presidència anirà a càrrec de 
l’alcalde o al regidor a qui delegui. Així 
mateix, es podrà sol·licitar l’assistèn-
cia, amb veu i sense vot, a d’altres 
tècnics municipals, a l’inspector/a del 
Departament d’Ensenyament, a un 
representant de l’Equip d’Assessora-
ment Psicopedagògic (EAP), a un re-
presentant del Consell Comarcal, així 
com d’altres persones, les opinions i 
coneixements de les quals puguin ser 
considerats d’importància pel tema o 
temes a tractar.

El Ple municipal de Dosrius del da-
rrer dijous 26 de maig va aprovar 
per majoria absoluta una pro-

posta de l’equip de govern municipal, 
relativa a la defensa de la sobirania del 
Parlament de Catalunya i contra els 
atacs a les lleis catalanes. La propos-
ta va rebre els set vots favorables del 
govern (ERC, LaPAC i el GIR), i els sis 
vots contraris de l’oposició (PSC i PP).

 La proposta aprovada posa en relleu 
l’ofensiva judicial que ha encapçalat 
el govern espanyol amb una sèrie de 
recursos al Tribunal Constitucional, 
que han atacat normes i lleis impulsa-
des pel Parlament de Catalunya, que 
pretenien dotar el govern del país de 
les eines necessàries per afrontar la 
situació d’emergència en els àmbits 
de l’habitatge i la pobresa energètica 
que estan patint moltes de les nostres 
famílies. En aquest mateix sentit, la 
proposta de l’equip de govern plan-

teja seguir impulsant aquestes inicia-
tives, recollides en la llei 24/2015 del 
Parlament, que el govern espanyol 
va recórrer, com també desenvolupar 
accions per evitar desnonaments per 
impagament d’hipoteca o de lloguer, 
i donar suport a les entitats del tercer 
sector. La proposta també mostra el 
seu rebuig a les im-
pugnacions del go-
vern central davant 
al TC referents a la 
Conselleria d’Afers 
Exteriors de la Gene-
ralitat de Catalunya, 
i la Declaració del 9 
de novembre. 

L’alcalde de Dosrius, 
Marc Bosch, va re-
calcar que el Parla-
ment de Catalunya 
és sobirà per decidir, 
i representatiu de la 

voluntat del poble de Catalunya; i va 
recordar als grups de l’oposició que 
van votar en contra de la proposta del 
govern, que la llei 24/2015, coneguda 
com la de pobresa energètica i reco-
rreguda pel govern espanyol, va ser 
aprovada per unanimitat al Parlament 
de Catalunya.

L’ajUnTamEnT DE DOSriUS aprOva Una prOpOSTa qUE DEFEnSa 
La SOBirania DEL parLamEnT DE CaTaLUnya
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Estel aragonès, directora de l’Escola Bressol 
La Caseta del Bosc de Can martorell

Des de l’any 2009, L’Escola Bressol 
La Caseta del Bosc de Can Martorell 
treballa amb les famílies en l’atenció 
dels infants de 0 a 3 anys on aquests 
valoren el joc i experimenten amb 
l’entorn i les seves pròpies experièn-
cies, sempre afavorint la seva auto-
nomia. La directora de l’Escola Bres-
sol, l’Estel, ens atén amb amabilitat 
i ens descobreix quin és el dia a dia 
d’aquest Centre Educatiu que està 
amagat enmig de la natura al nostre 
municipi.

Quina és la funció de l’Escola 
Bressol?

L’Escola Bressol és un Centre Edu-
catiu que té com a funció acollir els 
infants i atendre’ls des dels 4 mesos 
fins els 3 anys. Ofereix als infants la 
possibilitat de tenir experiències edu-
catives compartides amb la família 
com atendre les seves necessitats 
bàsiques.

Entren tots els infants a partir dels 
4 mesos?

Els infants s’incorporen dins la fran-
ja de 4 mesos fins 3 anys. Hi ha un 
període de preinscripció i matricula-
ció establert pel Departament d’En-
senyament, i oferim a les famílies una 
visita guiada per conèixer les instal·la-
cions i el Projecte Educatiu, gestionat 
pels Serveis Educatius Cavall de Car-
tró. Tot i així, la matrícula està oberta 
per si queden places disponibles en 
els grups d’edat, respectant la ràtio 
nens/educadores, per tal de fer una 
atenció individualitzada.

Per tant, res a veure amb una 
guarderia convencional

Exacte, l’Escola Bressol no és una 
“guarderia” on deixar l’infant unes 

hores, és a dir, és un centre educatiu 
on el personal docent està qualificat 
i amb formació permanent, desen-
volupant les capacitats dels infants i 
gràcies als jocs, i l’experimentació de 
materials és capaç de construir el seu 
propi aprenentatge, juntament amb 
els seus previs coneixements.

Quin personal s’ocupa de l’Escola 
Bressol?

Disposem d’un Equip Educatiu for-
mat per tècniques especialistes i 
diplomades d’educació infantil. Per 
altra banda, hi ha el personal de cui-
na, serveis de neteja, administrativa i 
Directora.

Quin servei de cuina oferiu?

Tenim cuina pròpia. Hi ha la cuinera, 
que és l’encarregada d’elaborar els 
àpats diàriament (dinar i berenar), se-
gons les etapes evolutives, època de 
l’any i tenint en compte les al·lèrgies 
o intoleràncies, segons el Departa-
ment de Salut de la Generalitat de 
Catalunya. A més, disposem de la 
Certificació amb la distinció de Cuina 
Catalana, com a símbol de garantia 
nutricional i cuina amb producte de 
proximitat.

Pel que fa a les activitats d’apre-
nentatge, amb quina metodologia 
treballeu?

Totes les activitats que fem són a tra-
vés del joc, les rutines, la descoberta, 
l’experimentació, el joc heurístic o pa-
nera dels tresors, i la psicomotricitat 
basada en el mètode Aucouturier. 
Es tracta d’un treball globalitzat en 
les diferents àrees d’aprenentatge: 
descoberta d’un mateix i de l’en-
torn natural-social i la intercomuni-
cació i llenguatges, que es troben 

interrelacionades en totes les activi-
tats. D’aquesta manera, donem una 
atenció individualitzada als ritmes i 
moments evolutius de l’infant, i l’edu-
cadora, a partir dels seus interessos, 
coneixements previs, actua en la seva 
intervenció, motivació per la curiosi-
tat i desitjos d’aprendre tot allò què 
l’envolta sent ell o ella el protagonis-
ta. Finalment, acompanyem a l’infant 
en tot el seu procés de desenvolu-
pament cap a l’autonomia, creant-li 
una seguretat en sí mateix i una bona 
convivència amb altres infants.

En què consisteixen les activitats 
de joc heurístic o panera dels tre-
sors?
 
Són activitats d’exploració i combi-
nació d’objectes diversos (pots de 
plàstic i metàl·lics, anelles de fusta, 
agulles d’estendre, taps de plàs-
tic…) proposats als infants de 12 a 
24 mesos. L’educadora, en un espai 
lliure, selecciona el tipus de material 
sensorial i els infants manipulen, ex-
ploren tot combinant lliurement els 
diferents materials coordinant els 
seus moviments (picar, enfilar, apilar, 
treure…) per aconseguir una finalitat 
proposada per ell mateix.

Deies que treballàveu la psico-
motricitat amb el mètode Aucou-
turier, en què es basa?

Es basa en el joc lliure, realitzant una 
activitat espontània a partir de dife-
rents materials tous, durs i de preci-
sió on l’infant expressa lliurement les 
seves emocions (alegria, por, triste-
sa…). Aquí l’infant és el protagonis-
ta dels seus propis descobriments, 
creant una imatge de sí mateix i les 
seves pròpies possibilitats. El rol de 
l’educadora és important perquè 
observa els seus jocs i accions, do-

L’EnTrEviSTa

L’ENTREVISTA
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nant-li seguretat física i emocional.

En relació al desenvolupament i 
creixement personal dels infants, 
disposeu de servei d’atenció pre-
coç?

Sí, a l’Escola Bressol ens adrecem 
al CDIAP [Centre de Desenvolupa-
ment Infantil i Atenció Precoç] per a 
fer consultes, dubtes i demanar opi-
nió d’un especialista si observem al-
gun trastorn en el desenvolupament 
d’un infant, sigui tipus físic, emocio-
nal, intel·lectual o sensorial. El treball 
és conjunt amb la família, el CDIAP i 
l’Escola.

Aleshores la relació amb les famí-
lies ha de ser fluida. Quina relació 
hi ha?

Genial! Les famílies creuen en la nos-
tra línia pedagògica i s’impliquen en 
totes les activitats proposades des de 
l’escola. Per altra banda, oferim tallers 
i xerrades de diferents temes on po-
den ajudar en l’educació i el desen-

volupament dels infants. Hi tenim una 
comunicació diària, informes escolars 
i entrevistes amb l’educadora.

Els infants, un cop acaben l’etapa 
educativa a l’Escola Bressol pas-
sen a l’escola ordinària. En rebeu 
algun tipus de feedback?
 
Sí, l’Escola Bressol treballa en xar-
xa amb l’Escola Castell de Dosrius, 
sobretot, el pas de P3. El Passat di-
mecres 15 de juny, vam anar a fer la 
visita a l’escola, visitant les futures au-
les i els infants de P3 ens van fer una 
representació de contes populars. Tot 
seguit, vam fer un esmorzar al pati!

I la relació amb l’Ajuntament?

La relació amb l’Ajuntament és bona, 
hi ha un bon treball d’equip amb el 
Regidor d’Educació, Serveis Gene-
rals, Serveis Tècnics i l’Alcalde.

Com influeix l’entorn privilegiat 
en el qual es situa la Caseta del 
Bosc de Can Martorell?

L’entorn natural de l’escola és una 
de les riqueses que tenim. Realitzem 
petites sortides amb tots els infants, 
gaudint de la natura i visitant la nostra 
fada de les estacions de l’any. És tot 
un privilegi pels infants!

Feu sortides a l’exterior de l’Esco-
la Bressol?

Sí. Fem sortides amb el servei de 
transport i són complementàries amb 
totes  les activitats que fem a l’aula, 
per exemple: gaudir d’una obra de 
teatre en anglès, o visitar Can Gel i 
Can Plana. Aquest any hem fet colò-
nies a Can Montcau amb els infants 
de P2. Tot un èxit!

Per acabar, aquest és el 1r any 
com a directora de l’Escola Bres-
sol a Dosrius, com has viscut 
aquesta experiència?
 
Fantàstica! Estic molt contenta pro-
fessionalment gestionant l’escola en 
tots els seus ambits, sense deixar 
d’establir un vincle emocional amb 
cada un dels infants de l’escola. Hi 
ha un bon equip docent on transmet 
il·lusió i vocació cada dia per atendre 
els nostres infants. Finalment, ja són 
10 anys d’experiència professional 
sent Directora d’Escola Bressol i és 
una satisfacció treballar en aquest 
poble de Dosrius.

L’ENTREVISTA

Escola Bressol La Caseta del Bosc de Can Martorell

c/ Camí Can Martorell s/n
93 791 93 64
dosrius@cavallcartro.cat
www.cavallcartro.cat/dosrius

Horari escolar: 8:30-17:00h
Entrada matí: 8:30-9:15h
Servei d’acollida: 7:30h
Sortida migdia: 12:00-12:15h

Entrada tarda: 15:00-15:15h
Sortida tarda: 16:30-17:00h
Servei permanència tarda: 
17:00-17:30h

La directora dels Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental d’Ensenyament, va 
visitar els centres educatius del municipi el mes de juny
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Aquest és el primer escrit després de 
les eleccions i durant aquest temps 
hem estat una mica a l’espera de qui-
na era aquesta manera de governar, 
tan diferent a la nostra i en quines co-
ses se’n beneficiaria la població.

El NOU equip de govern no sabia com 
funcionava, ni què es feia a l’Ajunta-
ment. Des del primer dia ens vam po-
sar a la seva disposició per tal d’expli-
car-los com estaven les coses, fer un 
traspàs com es fa en altres municipis, i 
que sobretot, els veïns no patissin cap 
tipus d’endarreriment en el dia a dia 
del municipi. Les festes majors eren 
de seguida i vam col·laborar en tot 
moment, però no ens van preguntar 
mai res, preferien equivocar-se. Ens 
van acusar de no fer participació, de 
no preguntar als veïns, de no estar al 
seu costat, i els primers pressupostos 
que fa el nou equip de govern, els fa 
tard, i sense participació dels veïns; es 
canvien les bases per l’atorgament de 
subvencions a les entitats i no es con-
sensua amb elles, això MAI s’havia fet 
durant el nostre govern.

Esperàvem que la proximitat dels nous 
polítics fos una bandera del nou go-
vern, però cada vegada estan més 
lluny de la població, la gent gran, 
QUANT HA PERDUT. Ens van quedar 
coses pendents, que pensàvem aca-
bar durant aquests quatre anys, entre 
elles els quadres de llum del municipi, 
en aquests moments és un risc, fa fal-
ta invertir molts diners i no hi destinen 
res del pressupost municipal, però sí 
que poden destinar 4.000€ per a can-
viar el logo del municipi.

A Can Canyamars ja hauríem fet la se-
gona fase del polígon A, i encara no 
s’ha fet ni la primera fase, quant ha 
perdut el poble de Canyamars. Però 
nosaltres continuarem oferint-nos, 
perquè volem treballar pel poble, com 
sempre hem fet i perquè sabem que 
esteu amb NOSALTRES.

Fa deu mesos va començar un nou 
mandat amb nou govern, nou alcalde 
i noves cares a l’escena política. Es-
querra Republicana de Catalunya feia 
dotze anys que no tenia representació 
a l’Ajuntament de Dosrius i a les elec-
cions municipals de 2015 varem assolir 
el 24,28% de vots i tres regidors. Sent 
la segona força més votada varem con-
tribuir, juntament amb La PAC i el GIR, 
a un canvi de govern.

Durant aquest temps hem posat les 
bases de noves polítiques, encamina-
des a millorar la participació de la ciu-
tadania i la transparència de la gestió 
municipal. Una de les eines que han 
experimentat un canvi notable, i enca-
ra s’hi està treballant, és la comunica-
ció. El dia a dia de la gestió municipal 
ara està més a l’abast de la ciutadania 
mitjançant la pàgina web, que s’ac-
tualitza gairebé diàriament. La difusió 
també s’ha posat al dia mitjançant els 
canals de comunicació més habituals 
de la societat del segle XXI: les xar-
xes socials. I també hem modernitzat 
El Full, el butlletí municipal que teniu a 
les mans. Tot i això, encara ens queda 
camí: la comunicació experimentarà un 
canvi notable amb el nou portal web 
que estem elaborant. 

Hem donat resposta a demandes ciuta-
danes com la substitució de les pilones 
dels carrers de Dosrius; l’actualització 
i regulació del Consell Escolar Muni-
cipal tal com reclamava la comunitat 
educativa; noves accions comercials i 
turístiques per tal de millorar la promo-
ció econòmica i l’ocupació, entre d’al-
tres. També hem situat Dosrius al mapa 
dels municipis més compromesos amb 
el país, amb l’ingrés a l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI).

Durant aquest temps s’ha fet molta fei-
na i encara tenim molts reptes per en-
davant. Seguim amb la mateixa força 
i il·lusió de fa 10 mesos per assolir els 
objectius que ens vàrem proposar.

GRUP MUNICIPAL PSC GRUP MUNICIPAL D’ERC

i DESprÉS DE 10 
mESOS...  

primErS mESOS DE 
Canvi
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Aquest és el nostre primer escrit  de 
la legislatura a la revista municipal ja 
que, com podeu comprovar és una 
nova revista, amb nous aires i amb un 
aspecte renovat. Això és fruit del nou 
enfoc de la gestió de la comunicació 
municipal del nou govern del que for-
mem part des del passat mes de juny.
Un govern que neix d’un pacte de La 
PAC amb ERC i el GIR, amb els que es-
tem treballant colze a colze per renovar i 
millorar la gestió del nostre Ajuntament. 

Aquest pacte ha fet possible que La 
PAC pugui desenvolupar aquelles 
qüestions essencials que ja treballà-
vem des de l’oposició però que evi-
dentment no vàrem poder portar a 
terme. Una d’elles i la que és potser la 
nostra essència com a formació po-
lítica és la participació ciutadana. 

Segurament pensareu que ara com ara, 
no veieu grans diferències  i que no es 
nota que hagi millorat la participació al 
municipi. Doncs us hem de dir que, en-
cara que no es pugui reflectir en el dia 
a dia, estem treballant per que la parti-
cipació ciutadana al municipi sigui una 
realitat. Però això no és una qüestió que 
es faci en un any, si no que s’ha de girar 
per complet la forma de fer les coses i 
per tant cal fer-ho poc a poc i de mane-
ra planificada i consensuada.

Així doncs durant aquest any 2016 es 
farà un Pla estratègic de participació 
ciutadana que ens marcarà la ruta 
de com desenvolupar aquesta ma-
nera de fer política. Ens dirà quines 
accions hem de realitzar i es posaran 
dates per fer-les. Tot això evident-
ment es farà de forma participativa. 

Un dels compromisos electorals de 
La PAC, i clarament que demostra 
el caràcter participatiu, és la realitza-
ció i publicació d’un pla de mandat. 
Aquest ja el podeu consultar a la web 
municipal.

El mes de juny de 2015 vaig subs-
criure el pacte de govern que varen 
conformar ERC, LaPAC, i jo mateix 
com a regidor representant del partit 
Gestión Independiente de Recursos 
(GIR). Aleshores vaig assumir l’àrea 
d’urbanisme, brigada municipal i 
manteniment d’obres públiques.
 
Tanmateix, el 16 de juny d’enguany 
vaig deixar de ser secretari del GIR. 
Això ha provocat que a partir de la 
sessió plenària del 30 de juny de 
2016 passi a ser regidor no adscrit a 
cap grup municipal.
 
Nogensmenys, vull manifestar que 
continuo donant tot el meu suport a 
l’actual equip de govern format ara 
per Esquerra Republicana de Cata-
lunya (ERC), LaPAC i jo com a re-
gidor no adscrit. D’aquesta manera 
subscric el Pacte de Govern signat 
el juny de 2015 abans del Ple de 
Constitució de l’Ajuntament i elecció 
de l’alcalde, per la resta del mandat 
2015-2019.
 
La feina feta des de l’àrea de la qual 
sóc responsable no s’ha aturat grà-
cies, també, a l’equip de tècnics 
compromesos amb les seves tas-
ques, i el component humà de la 
brigada. Durant aquests darrers me-
sos hem pogut recuperar la Font del 
Sot de Dosrius per a la ciutadania, ja 
tenim un nou centre logístic per a la 
brigada, hem asfaltat quatre carrers, 
hem adequat l’entrada al dispensa-
ri metge i servei de correus a Can 
Massuet, etcètera.
 
També hem treballat en els següents 
projectes: Modificació del centre de 
Dosrius, l’asfalt i retirada de totes 
les bandes sonores il·legals de Can 
Massuet, etc. Des de la meva nova 
posició, seguiré amb el compromís 
que vaig adquirir amb la ciutadania 
en les darreres eleccions.

Hace ya casi un año de las últimas 
elecciones municipales y hemos 
pasado de estar en el equipo de 
gobierno, a estar en la oposición. 
Las cosas han cambiado, se habla 
mucho y de momento se hace muy 
poco.
 
Las calles están dejadas, se ve que 
hace días que no se limpia, el motivo 
es que hace meses se estropeó la 
barredora que tenía el ayuntamiento, 
en cuanto lo supimos en el grupo 
municipal del PP, el regidor se ofreció 
para arreglarla gratuitamente, como 
había hecho en el mandato anterior 
y así poder ahorrar el gasto de la re-
paración y poder destinar el dinero 
a temas sociales, que hacen mucha 
falta, ya que todavía existe la crisis y 
hay gente parada en el municipio. Se 
me denegó el poder repararla.
 
Da la sensación que quieren hacer 
desaparecer los mandatos anterio-
res, como si no hubieran existido. 
Como sabéis, se hicieron muchos 
avances, se modernizaron muchas 
infraestructuras gracias a recursos 
externos, a través de diputados del 
PP cuando estaban en la Diputación 
de Barcelona, tenemos nuestras du-
das de que el nuevo ejecutivo tenga 
ésta capacidad, ya ha pasado casi 
un año, les quedan tres más para 
demostrarlo.
 
Como sabéis siempre hemos estado 
con vosotros para todo aquello que 
pudierais necesitar y ahora más que 
nunca.

JUDITH COLL I GARCIA JOAN SERRASALVADOR CORBALáN

EnS Hi HEm pOSaT TrEBaLLanT pEr 
vOSaLTrES

vaLOraCión DE CaSi 
EL primEr añO

LOgO
Juny 2016




