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Estem a la recta final de l’any, això vol dir que 
s’acosten les festes de Nadal. És el mo-
ment de desitjar-vos que passeu unes bo-

nes festes, en companyia de les vostres famílies 
i amics, i que el proper 2017 sigui molt millor que 
l’any que deixem enrere. 

En aquest número d’El Full, com a l’anterior, hi 
trobareu articles d’actualitat, entrevistes, no-
tícies, entre d’altres. Però m’agradaria desta-
car tres temes: el 10è aniversari de la Secció 
d’Institut de Dosrius, la recollida selectiva de les 
deixalles i l’administració electrònica, temes que 
trobareu a l’interior molt més detallats.

Al mes de setembre passat va fer 10 anys que 
començava un nou projecte educatiu. Va ser un 
encert, perquè l’institut a Dosrius permet una 
continuïtat de l’escolarització obligatòria dels jo-
ves fins a 16 anys, sense sortir del municipi. En 
podem estar molt orgullosos, per la qualitat de 
l’ensenyament i per l’equip de professionals que 
està al capdavant del centre.

Tot i això, professors i alumnes encara estan en 
mòduls prefabricats, amb les mancances que 
comporta la provisionalitat. Estem treballant, 
amb el suport de l’equip directiu del centre i de 
l’AMPA, per convèncer la Generalitat de Cata-
lunya perquè construeixi l’edifici, tan aviat com 
sigui possible. Per la nostra banda, l’Ajuntament 
ja està treballant en el projecte d’urbanització 
dels terrenys de can Batlle, que s’executarà grà-
cies a una subvenció de 400.000 euros de la Di-
putació de Barcelona.

Pel que fa a la recollida selectiva, hem de des-
tacar que hem millorat els seus índex i que hem 
apreciat tímides millores en la recollida de l’orgà-
nica i de l’oli, gràcies a les campanyes que s’han 
fet per sensibilitzar la població. Tot i així, els re-
sultats encara no són suficientment òptims. Per 
aquest motiu, estem estudiant nous models de 
recollida i ens cal, especialment, la col·laboració 
i la implicació de tothom.

Per acabar, us vull informar que l’Ajuntament de 
Dosrius ha fet un pas més en la implementació 
de l’administració electrònica, per posar al dia la 
gestió i per tal de donar compliment al que dis-
posa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procedi-
ment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. Això ha suposat la instal·lació de nou 
programari per la gestió d’expedients, que per-
meten millorar el treball, ser més àgils, eficaços 
i transparents. 

EDiTOriaL

marc Bosch de Doria
Alcalde de Dosrius 
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GOVERN MUNICIPAL

La CiUTaDania Fa DE La Campanya 
DE rECiCLaTgE DE rESiDUS 
OrgàniCS Un ÈxiT rOTUnD

Amitjan d’aquest any, el de-
partament de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Dosrius 

va encetar la campanya ‘Dosrius 
Separa l’orgànica’, amb l’objectiu 
de conscienciar la població de la 
necessitat de recollir de forma se-
lectiva la matèria orgànica. La se-
paració de la fracció de l’orgànica 
de les escombraries, a més de reci-
clar-la i transformar-la en compost, 

redueix considerablement el pes 
total que va a la planta de triatge  
de Mataró i així també es redueix el 
cost d’incineració.

Durant aquests mesos, el ciutadà 
haurà pogut identificar la campa-
nya amb una sèrie d’adhesius en-
ganxats als contenidors de recollida 
selectiva d’arreu del municipi, amb 
diferents consells. “Les restes or-
gàniques tenen un valor. No llencis 
els diners a les escombraries”, i un 
petit consell que s’ha anat renovant 
cada més. La campanya també és 
present a internet amb un portal 
propi al qual s’hi pot accedir des del 
web de l’ajuntament, o a través de 
la pàgina (http://www.dosrius.cat/
dosriussepara). 

Com és evident, el municipi de Dos-
rius també ha abocat esforços en 
promoure la recollida selectiva de la 
fracció orgànica. La recollida d’or-
gànica va batre el rècord històric 
el mes de maig amb un total de 
26,98tn recollides a tot el municipi. 
I des d’aleshores no s’ha baixat de 
les 20 tones. 

L’èxit de la campanya promoguda 
pel departament de Medi Ambient 
s’ha produït gràcies a la implicació 
de tota la ciutadania en la millora 
de la separació de la brossa i en la 
qualitat de la mateixa, que finalment 
és un benefici (econòmic i ecològic) 
per a tots.

És important, doncs que separem el 
màxim els residus i que aquesta se-
paració estigui ben feta, evitant els 
impropis (deixalles no són pròpies 
d’aquella fracció de l’orgànica) per 
tal que les deixalles siguin el més 
sostenibles econòmicament.

La recollida 
d’orgànica va batre 
el rècord històric el 
maig amb 26,98tn 

recollides
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La rECOLLiDa 
D’OLi USaT DE 

CUina ja SUpEra 
ELS 600kg

L’Ajuntament va iniciar també 
fa uns mesos la campanya de 
recollida ‘No llencis l’oli a l’ai-
güera. Recicla’l per fer ener-
gia’. La campanya, gestionada 
per la Fundació Maresme -una 
entitat d’iniciativa social sense 
afany de lucre que promou i 
impulsa la integració social i la 
millora de la qualitat de vida de 
les persones amb discapacitat 
intel·lectual de la comarca del 
Maresme i de les seves famí-
lies-, ha tingut una bona aco-
llida per part de la ciutadania, 
que ha recollit més de 610kg 
d’oli usat de cuina a través dels 
embuts de plàstic que es van 
repartir als centres educatius 
i  els establiments col·labora-
dors. La ciutadania pot seguir 
duent l’oli usat de cuina als 
punts de recollida habituals, els 
supermercats SUMA, Condis i 
BonÀrea.

L’ajuntament amplia 
l’administració electrònica

A l llarg d’aquest any, l’Ajunta-
ment s’ha proposat ampliar 
l’administració electrònica 

fins al punt de fer possibles tele-
màticament la pràctica totalitat dels 
tràmits que es realitzen habitual-
ment. Per a fer possible la simplifi-
cació dels tràmits i facilitar l’accés a 
la ciutadania, el consistori ha estat 
treballant des del mes de setembre 
amb un nou programari, contrac-
tat a l’empresa ABSIS per valor de 
14.189,05€ (IVA inclòs). D’aquesta 
manera, Dosrius també dóna com-
pliment a la llei 39/2015 del Proce-
diment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, que ja 
regula l’obligatorietat d’implementar 
un sistema de gestió integral d’ex-
pedients electrònics, amb l’entrada 
en vigor el 2 d’octubre.

Com ens haurem d’adreçar a 
l’ajuntament a partir d’ara?

En primer lloc, caldrà que els ciuta-
dans disposin d’un certificat digital o 
que es donin d’alta al servei de parau-
les de pas (contrasenya) d’un sol ús. 
El procediment d’obtenció tant del 
certificat digital, com de la paraula de 
pas d’un sol ús es realitza des del web 
d’Identitat Digital (idcat.cat) o la seva 
versió mòbil (idcatmobil.seu.cat). L’ei-
na de què disposa l’Ajuntament per 
a realitzar gestions telemàtiques és la 
Seu Electrònica (Seu-e). S’hi pot ac-
cedir des del web municipal, i gràcies 
a la tecnologia e-notum, el ciutadà 
podrà rebre la notificació electrònica 
amb la resposta, ja sigui una deman-
da de documentació, o una resposta 
a una instància via telemàtica. 

GOVERN MUNICIPAL

‘DOSriUS SEpara 
L’OrgàniCa’ 

SEgUEix

La separació de la brossa és, al 
cap i a la fi, un benefici (econò-
mic i ecològic) per a tots. És per 
això que en consonància amb 
la bona resposta de la gent 
del municipi a la campanya 
‘Dosrius Separa l’Orgànica’, la 
seguirem mantenint activa i hi 
podreu participar trobant-la al 
web de l’Ajuntament.

L’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) ja ha començat a treballar amb l’administració electrònica
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nOTÍCiES LOCaLS
EL prOgrama ‘DivEnDrES’ DE Tv3 

viSiTa DOSriUS i CanyamarS

El magazín de tardes de Televi-
sió de Catalunya, ‘Divendres’, 
ha visitat el municipi de Dosrius 

durant els dies 10, 11 i 13 d’octu-
bre, amb motiu de la celebració de 
la XIII Fira del Bosc Medieval de Can-
yamars. El dilluns, l’equip televisiu 
encapçalat pel presentador mataroní 
Espartac Peran, va fer una parada al 
nucli de Dosrius, on l’esperava l’ac-
tor dosriuenc Ramon Godino, que el 
va guiar per algunes de les curiosi-
tats històriques d’aquest nucli.

El Safareig del Comú, que acaba de 
celebrar el seu centenari, va ser el 
protagonista de la jornada amb una 
representació teatral inclosa de com 
era la vida al seu voltant fa cent anys. 
El programa va destapar el convidat 
sorpresa, que va resultar ser el di-
rector teatral Joan Lluís Bozzo, de la 
companyia Dagoll Dagom. 

Dimarts, el programa va fer parada 

a Canyamars. Al voltant de l’Església 
de Canyamars, la Fira del Bosc va 
ser el fil conductor de la jornada. Des 
de Promoció Econòmica s’havia pre-
parat un escenari que pretenia ser un 
petit tast del que es podria trobar a la 
Fira del Bosc aquell cap de setmana: 
espectacles i oficis, a més d’una lluita 

d’espases real que va acabar acapa-
rant tota l’atenció dels espectadors. 
Finalment, dijous, el programa va fer 
una parada al Centre d’Investigació i 
Tractament d’Adiccions (CITA). Allà, 
els seus responsables van explicar la 
tasca de rehabilitació que es duu a 
terme.

La comunitat educativa del mu-
nicipi està d’enhorabona des-
prés de la inclusió de l’Institut 

de Dosrius al programa “Escola nova 
21: aliança per un sistema educatiu 
avançat”. La bonanova es produeix 
justament en el desè aniversari de 
l’Institut.

Aquest programa acull 481 centres 
de diversos nivells educatius de tot 
Catalunya, que treballaran en xarxa 
per compartir experiències i coneixe-
ments, amb l’objectiu d’avançar en 
la línia de la innovació educativa i 

promoure el necessari canvi en el 
nostre sistema educatiu. 

En paraules de la directora de l’Ins-
titut, Lourdes Gil, “ens esperen uns 
anys de molta feina i un gran repte: 
col·laborar amb el moviment que ha 
de fer possible un sistema educatiu 
avançat per a tothom”.

Mentrestant, des de l’Ajuntament, 
el regidor d’Educació, Eduard Vila, 
ha afirmat que “seguim sumant es-
forços per la construcció definitiva de 
l’edifici que haurà d’acollir l’Institut”.

L’inSTiTUT DE DOSriUS EnTra aL 
prOgrama “ESCOLa nOva 21”

NOTÍCIES LOCALS

Foto de Dúnia Puigderrajols
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DOSriUS COnvOCa LES jOrnaDES 
D’ESTUDiS LOCaLS DUOS riOS

Convocatòria dels ajuts 
Socials del 2016

L’Ajuntament de Dosrius convo-
ca les Jornades d’Estudis Lo-
cals Duos Rios, que tindran lloc 

el proper dijous 4 de febrer de 2017. 
La periodicitat serà biennal i l’objec-
tiu és el de fomentar la recerca i el 
coneixement dels diferents aspec-
tes històrics, artístics, patrimonials, 
paisatgístics, socials i culturals del 
municipi.

En aquesta jornada es presentaran 
resums d’articles a càrrec d’espe-

cialistes i d’investigadors que, pos-
teriorment, seran inclosos a la revis-
ta Duos Rios núm. 3. La publicació 
veurà la llum durant la primavera de 
l’any 2017.

El termini de notificació del títol, tema 
i resum de les comunicacions va ser 
el 31 d’octubre de 2016 i les comu-
nicacions s’hauran de lliurar abans 
del 13 de gener de 2017. Les bases 
restaran disponibles des del web 
municipal Dosrius.cat.

Duos Rios és una publicació de l’Ar-
xiu  Municipal de Dosrius (AMD) que  
va aparèixer per primera vegada  l’any  
2004 i que està especialitzada en  te-
mes d’història, art, geografia, natu-
ra, toponímia, costums... relacionats 
amb el municipi de Dosrius. El juliol 
de 2008, l’Arxiu va treure el segon 
exemplar, que aproximava el ciuta-
dà a la figura d’Esteve Albert o Lina 
Casanovas, i elements del patrimoni 
local com el dolmen de Ca l’Arenes, 
entre d’altres coses.

La Junta de Govern Local de 
Dosrius del 2 d’agost de 2016 
va aprovar la convocatòria per 

a l’atorgament de prestacions socials 
d’urgència de caràcter econòmic per 
a l’any 2016. En total es destinen 

69.800€ i les sol·licituds es poden 
presentar fins al 31 de desembre. Els 
ajuts es regulen per les bases aprova-
des pel Ple de l’Ajuntament de Dosrius 
el dia 28 d’abril.

NOTÍCIES LOCALS
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La XIII Fira del Bosc Medieval de Canyamars 
ha estat tot un èxit de participació.

Foto cedida per Jose Martínez
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nOTÍCiES LOCaLS

NOTÍCIES LOCALS

La Diputació de Barcelona ha 
comunicat recentment a l’Ajun-
tament de Dosrius que atorga 

un total de 450.000€ per a inversions 
durant el període 2016-2019 proce-
dents de les Meses de Concertació.
Mitjançant aquest procediment de 
la Diputació que consisteix en inver-
tir en la construcció o rehabilitació 
d’equipaments municipals, Dosrius 
ha aconseguit 450.000€ que arri-
baran entre 2016 i 2018. D’aquesta 
quantitat, 50.000€ es destinaran a la 
redacció del projecte de la bibliote-
ca, un dels compromisos del mandat 
que s’encarregarà properament; i els 
400.000€ restants serviran per a la 
urbanització de la zona de Can Batlle 
on hi ha prevista també la construcció 
de l’edifici de l’Institut de Dosrius. La 
redacció d’aquest projecte d’urbanit-

zació ja està en marxa i estarà llest 
abans d’acabar l’any 2016.

Des de l’Ajuntament també s’havia 
sol·licitat subvenció per a la reurbanit-

zació de la plaça de Can Massuet, un 
projecte que de moment no ha estat 
inclòs en aquest procediment i en el 
qual s’insistirà més endavant, abans 
de la fi del present mandat.

DOSriUS rEBrà 450.000€ DE LES mESES DE 
COnCErTaCió DE La DipUTaCió DE BarCELOna

L’ajUnTamEnT DE DOSriUS COnTraCTa EL 
SErvEi DE nETEja viària

L’Ajuntament de Dosrius ha en-
cetat durant aquest octubre els 
cicles de neteja viària al munici-

pi, a càrrec de l’empresa L’Arca del 
Maresme Empresa Inserció, SL, per 
un import de 15.951,94€ fins a finals 

d’any. Amb aquest contracte menor, 
el consistori pretén encetar un perío-
de de proves, mentre es prepara la 
licitació d’un contracte plurianual que 
serà vigent a partir de l’any vinent.

Els cicles de neteja se seguiran, per 
aquest ordre: una setmana a Dosrius, 
una a Canyamars i dues a Can Mas-
suet. Els treballs es faran amb màqui-
nes escombradores, però també amb 
el complement d’una bufadora per 
evitar que quedi deixalla enganxada 
a les voreres, allà on la màquina no 
pot arribar.

Mitjançant la contractació externa 
del servei de neteja, amb maquinària 
i personal, aquestes tasques es por-
taran a terme de manera sistemàtica 
per tal de tenir els carrers amb millors 
condicions de manteniment. 

L’equip de govern va acompanyar fa uns mesos el delegat del Govern als terrenys de Can Batlle

Foto de la maquinària de l’empresa Arca del Maresme
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NOTÍCIES LOCALS

La consellera d’agricultura de la generalitat de 
Catalunya, meritxell Serret, visita Dosrius

La consellera d’Agricultura de la 
Generalitat de Catalunya, Me-
ritxell Serret, va ser rebuda el 

14 de setembre al nostre municipi 
per l’alcalde, Marc Bosch. Serret va 
signar el llibre d’Or de l’Ajuntament i 
posteriorment la comitiva es va des-
plaçar cap a la Granja de Can Gel, 
on la consellera va ser acollida pels 
propietaris de l’explotació ramadera.

Acompanyada per l’alcalde Bosch, 
la regidora de Promoció Econòmica, 
Montse Jubany, la directora general 
d’Agricultura, Teresa Masjuan, i, el di-
rector dels SSTT del DARP a Barcelo-
na, Josep Pena; Serret va presidir una 
taula rodona on va poder intercanviar 
impressions amb els responsables de 
Can Gel i els representants de l’admi-
nistració pública local. 

Serret també va aprofitar per expli-
car els recursos que es destinaran 

a combatre les plagues –la més 
important, la de l’escarabat Tomi-
cus-, que enguany estan afectant 
els nostres boscos amb duresa. La 
consellera d’Agricultura va anunciar 
una inversió de 6,4 milions de cara 
a l’any vinent, dels quals 100.000 
es destinaran exclusivament a la 
protecció del pi pinyer del Mares-
me i el Vallès Oriental, que ha estat 

l’espècie arbòria més afectada per 
la plaga.

Finalment, Meritxell Serret va fer una 
visita a les instal·lacions de la gran-
ja, on va poder conèixer de primera 
mà l’exitós mètode de treball que ha 
distingit la granja lletera de Can Gel, 
i la llarga història de la mateixa a tra-
vés dels seus propietaris.

BrEUS
L’ajuntament projecta pavimentar la continuació del carrer Sant Esteve
L’Ajuntament de Dosrius ha projectat la pavimentació de la continuació del carrer Sant Esteve, entre la plaça de 
l’Església i el límit de la unitat d’actuació XI-A de Can Canyamars. Aquest vial és una de les connexions entre el nucli 
antic de Canyamars i la urbanització, i actualment està pendent d’urbanitzar. L’àmbit d’actuació és de 853m2 i el 
projecte està valorat en 24.158,62€ (IVA inclòs).

Subvencions atorgades a les entitats de Dosrius el 2016
La Junta de Govern Local del 19 de juliol va resoldre l’atorgament de subvencions de concurrència competitiva a 
les entitats de Dosrius, segons les bases aprovades per a l’any 2016. L’acord preveu l’atorgament d’un total de 
28.611€ a projectes de les associacions i clubs del municipi que ho han demanat, agrupats en els següents tipus: 
educació (5.861€), joventut (1.200€), cultura (9.750€) i esports (11.800€). L’acord complert i detallat es pot consultar 
a través del portal de transparència.

Dosrius re-senyalitzarà els senders
El president del Consorci de Promoció Turística Costa de Barcelona-Maresme, Joaquim Arnó, va fer una visita a 
Dosrius el passat mes de setembre, on va ser rebut per l’alcalde, Marc Bosch, i la regidora de Promoció Econòmica, 
Montse Jubany. Un dels projectes destacats en els quals està treballant el consorci és el de la re-senyalització dels 
senders i camins de la comarca. Pel que fa a Dosrius, aquest pla comprèn una actuació en diverses fases sobre els 
33,6kms de xarxa de camins que té el nostre municipi, una operació que serà cofinançada entre la Diputació i el 
propi consistori. L’actuació comportarà també una revisió de tots els senders de Dosrius.
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Lourdes gil, directora de la Secció d’institut de Dosrius

Enguany, l’Institut de Dosrius celebra 10 anys al nostre municipi. Coincidint amb l’efemèride, el centre 
educatiu ha estat inclòs al programa Escola Nova 21, un espai compartit per més de 480 centres 

educatius de tots els nivells de Catalunya. De tot això, de la LOMCE  i de més coses parlem amb la 
Lourdes Gil, la directora de l’Institut, que ens parla amb molta franquesa sobre les qüestions més 

transcendentals que afecten el dia a dia del centre docent que dirigeix. 

Quina aplicació ha tingut la polè-
mica LOMCE (la llei Wert) a l’Ins-
titut de Dosrius?
Nosaltres estem actuant de la ma-
teixa manera que l’any passat i, en 
principi, des del Departament tam-
poc hi ha ordres. Tampoc hi ha hagut 
canvis que siguin aplicables. Hi ha 
canvis a nivell teòric a la vista, però 
més enllà de la possibilitat de modi-
ficar algunes assignatures optatives, 
que ens han semblat correctes com 
la introducció d’Economia a quart, 
però per la resta, la revàlida, etcète-
ra... res.

Heu rebut queixes d’alguna famí-
lia, o us heu trobat amb alguna 
que hagi demanat l’escolaritza-
ció en castellà?
Cap família que s’hagi queixat, ni que 
hagi demanat les classes en llengua 
castellana, això en absolut. Nosal-
tres seguim les instruccions d’Inici 
de Curs que en diem, que en aquest 
sentit no fan cap referència clara a 
aquestes qüestions de la LOMCE. 
De moment, estem igual de tranquils 
que l’any passat.

Enguany es celebra el desè ani-
versari de l’Institut. Quina valora-
ció en fas de la implantació del 
centre a Dosrius?
Hi ha una gran satisfacció per la feina 
realitzada i per la recent inclusió en el 
programa Escola Nova 21, que posa 
aquest punt de celebració a tot el 
treball que s’ha vingut fent. Jo porto 
vuit dels deu anys que fa que fun-
ciona l’Institut, però puc afirmar que 
la transformació del centre ha estat 
molt important portes endins: abans 
al centre no hi havia pissarres digi-

tals, tampoc podíem treballar amb 
ordinadors ni amb materials audiovi-
suals... Això contrasta amb la imat-
ge de fora, on continuem tenint la 
mateixa estructura deficitària o molt 
deficitària. 

I el professorat?
Hem aconseguit millorar molt l’es-
tabilitat en aquest aspecte. Quan jo 
vaig arribar, hi havia un 75% del pro-
fessorat que marxava, i també ens 
trobàvem amb què en acabar sisè 
molts alumnes marxaven, i només es 
quedaven el 65%. Avui hem aconse-
guit que molts més segueixin el cicle 
educatiu a l’Institut de Dosrius. 

La interacció amb el poble deu 
haver suposat un gran esforç.
Hem hagut d’explicar bastant el que 
estàvem fent dins el centre, perquè 
la imatge que projectàvem era la 
d’un centre que no té edifici, que no 
té batxillerat, una sèrie d’aspectes 
negatius que feia necessari explicar i 
molt totes les millores de caire intern 
que s’anaven produint. Hem fet un 
esforç per cuidar la imatge del cen-
tre, a nivell digital, per exemple, amb 
un salt tecnològic tot implantant-ne 
els aspectes positius. És evident que 
no podem frenar la tecnologia. 

Com heu gestionat l’ús del mòbil 
entre els alumnes? Us heu trobat 
amb problemes?
El límit està posat en què ells no el 
poden utilitzar excepte si compten 
amb l’autorització del professor. Es-
tem parlant, per exemple, de fer fo-
tografies en un moment determinat, 
on a tu et pot solucionar que s’esti-
gui fent una activitat i que l’alumne 

faci una fotografia, te l’enviï al class-
room, jo la rebo des d’allà, i anoto 
ja directament des de la tablet o el 
mòbil allò que no ha fet bé, i li envio. 
És a dir, que és quelcom totalment 
instantani, i la llibreta o el document 
digital que l’alumne està elaborant 
ja té la meva supervisió. Després hi 
ha l’ús dels kahoots, un recurs que 
tenim dins l’apartat de la gamificació 
de l’aprenentatge, on el professor o 
un alumne que fa de professor, posa 
una sèrie de preguntes o d’imatges 
a relacionar etcètera, i els alumnes 
des del mòbil s’incorporen com si es 
tractés d’un joc realment interactiu. 
De fet ho és, perquè funciona amb 
temps, així que qui respon abans 
guanya. 

Això deu incentivar els joves a 
què s’espavilin...
Sí, per exemple, quan tenim una es-
tona de classe, vint minuts i estem 
repassant perquè s’acosta un exa-
men, va molt bé perquè de fet, ho 
podríem fer preguntant o repetint, 
i aquesta és una manera molt més 
moderna. Ara bé, les tecnologies 
són facilitadores però requereixen 
molt de temps perquè després et 
facilitin la vida (riu). El professorat, a 
més, ha d’estar molt format, dedi-
car-hi hores, recursos... tot és molt 
immediat. 

Abans esmentàvem el projecte 
de l’Escola Nova 21. En què con-
sisteix i quines expectatives hi 
teniu?
Tenim força expectatives diposita-
des. No només són instituts, també 
hi participen centres de primària, i 
són centres tant públics com privats, 

L’EnTrEviSTa
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és a dir, és una mica de tot. Allà hi 
ha el 15% de tots els centres edu-
catius de Catalunya repartits per tot 
el territori, bo i entenent que la ciutat 
de Barcelona deu acaparar el 70%, 
com ja és realment la població. El fet 
que hi hagi tants centres que vulguin 
‘complicar-se la vida’, és així i té per 
objectiu treballar d’una manera que 
resulti de cara a l’alumne més signi-
ficativa, i això suposa per a nosaltres 
un repte que comporta una feina. 
Pensar que hi ha tants centres del 
país implicats i amb ganes de fer 
aquesta feina extra pel bé comú de 
l’educació en el nostre país, penso 
que és un moment molt important i 
ens ho prenem amb molta il·lusió.

Com està el tema del nou edifici 
de l’Institut?
Està en una situació d’stand by. Ja 
es va frenar el 2010, quan s’estaven 
començant a fer actuacions, i ara 
l’Ajuntament ha recuperat el tema. De 
moment estan fent gestions perquè el 
terreny sigui urbanitzable i sigui ade-
quat, però tot i així encara no tenim el 
projecte. Així que estem en una fase 
molt i molt inicial. 

Com és el dia a dia als barracons?
L’acondicionament de les classes és 
correcte, pots tenir una temperatura 
adequada a l’interior però al sortir, la 
sensació de fred canvia bruscament 
i això és un problema. El soroll és un 
dels problemes cada vegada més im-
portants que també tenim i que no es 
té en compte, ara que anem cap a 
classes més participatives, actives, 
experimentals... s’acostuma a fer 

més soroll que en les classes magis-
trals d’abans. Sempre hem d’estar 
pensant que tenim una altra classe 
al costat, que podem molestar... el 
llistat que podria fer és molt llarg. La 
idea seria que això es tracti com una 
qüestió de poble. Pensa que a mol-
tes famílies, en acabar la primària, els 
barracons no els generen confiança, 
i prefereixen portar els fills a un altre 
centre fora del municipi. 

Si s’aconseguís aviat el nou edi-
fici, aspiraríeu a oferir el batxi-
llerat?
El tema d’aspirar o no aspirar, és 
una qüestió únicament de números 
d’alumnes. Tenint dues línies a quart 
d’ESO és impossible tenir batxillerat. 
Nosaltres quan hi hem pensat, hem 
pensat en algun cicle formatiu, que 
estaria molt bé, per exemple un d’in-
formàtica, que aquí hi ha molt profes-
sorat que està format amb la doble 
especialitat. Sí que ens agradaria po-
der-nos estendre una mica i no que-
dar-nos únicament amb l’ESO, que 
ja ens agrada, però crec que obrint 
alguna tarda el centre podríem aprofi-
tar per impartir alguna altra activitat a 
banda de l’ESO. Jo crec que en sorti-
ríem beneficiats.

La relació amb l’Ajuntament és 
bona?
Sí, pensa que el centre depèn de la 
Generalitat, però per la resta, com 
ara la seguretat del centre, algunes 
actuacions de la brigada, la coordi-
nació en el Consell Escolar Municipal, 
és molt bona, i sempre ho ha estat. 
Potser això seria més difícil si treba-

lléssim en un centre d’una gran ciutat, 
però aquí el regidor d’Educació i l’al-
calde són molt assequibles. 

Com funciona el projecte de l’Au-
la Oberta?
És un projecte singular que està pen-
sat per aquells alumnes que podrien 
tenir problemes de fracàs escolar, 
per la via del currículum ordinari. Així 
que existeix la via d’aquest currícu-
lum paral·lel que també permet treu-
re’s l’ESO però que contempla una 
part de pràctiques. Aquesta també 
és curricular, i els alumnes han de de-
mostrar les seves competències com 
a treballadors respectant horaris, l’es-
quema laboral, la planificació del dia... 
per altra banda, això els serveix per 
conèixer les empreses del poble que, 
en definitiva, també poden ser els 
seus empresaris del futur. Per tant, hi 
ha aquesta doble vessant.

El feedback de les empreses és 
bo?
Sí, el que es fa aleshores és una 
avaluació. La persona que impulsa 
aquest projecte, que normalment és 
una de les dues psicopedagogues del 
centre, periòdicament visita aquestes 
empreses i es produeix un intercanvi 
d’impressions que serveixen per va-
lorar si l’alumne assoleix o no aques-
ta competència. El percentatge dels 
alumnes del programa Aula Oberta 
és, a més, molt alt. Cada any hi en-
viem quatre o cinc, i sempre de 3r i 
4t d’ESO. 

L’ENTREVISTA

Secció d’Institut Dosrius

c/ Doctor Joan Cardona s/n
93 791 95 64
institutdosrius.cat
sesdosrius@xtec.cat
Horari: De dilluns a divendres
de 8:20h a 14:50h

Imatge de l’equip directiu de l’Institut de Dosrius
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Doncs sí, ja es comença a veure la 
diferència entre l’equip de govern 
actual i el que teníem quan estàvem 
nosaltres. Posarem un parell de fets 
clarament demostrables:

Nosaltres, estàvem molt a sobre del 
que els passava a les persones del 
municipi, no solament en el dia a dia, 
sinó en paràmetres comparatius gene-
rals. Una d’aquestes dades era l’índex 
d’aturats del municipi i sempre vetllà-
vem que estiguessin per sota de la mit-
jana de la comarca del Maresme, i qua-
si sempre, la diferència era d’un punt 
de diferència, érem conscients que no 
era de la nostra competència aquesta 
feina, però afectava a la nostra gent i 
buscàvem maneres de poder ajudar les 
persones que cercaven feina.

Fins i tot en una època, que la mitjana 
del municipi es va acostar a la del Ma-
resme, vàrem canviar el servei que es 
donava per un altre amb més possibi-
litats, segons vàrem creure, i el resul-
tat va donar el seu fruit ja que vàrem 
tornar al punt de diferència, respecte 
a la comarca.

Després de més d’un any del nou go-
vern i revisant les dades del segon se-
mestre d’aquest any, hem pogut verificar 
que, quan a la comarca del Maresme es 
va reduir un 17’74% els aturats, en el 
nostre municipi ho va fer en un 11’51% i 
ara el percentatge del nostre municipi ja 
supera al del Maresme.

Un altre fet que cal ressaltar és l’ex-
periència que es tenia d’aconseguir 
recursos d’altres administracions pel 
nostre municipi, no solament s’ha vi-
sualitzat la nul·la habilitat de l’equip 
de govern, sinó que han perdut 
subvencions que ja teníem conce-
dides  al final de l’altre mandat, per 
un valor d’uns 10.500 €, en projectes 
i accions, a favor de la nostra gent, 
(Registre general de sortides de la Di-
putació de Barcelona núm. 4208/16)

L’ensenyament és un dels nostres 
eixos de treball prioritaris perquè els 
infants i els joves són el futur del po-
ble i país. Des de l’inici del mandat 
la Regidoria d’Eduació es va posar 
a treballar colze a colze amb les es-
coles i l’institut per atendre les seves 
necessitats.

Aquest any hem aprovat el reglament 
del Consell Escolar Municipal que 
permetrà la participació de tots els 
sectors educatius: direccions, profes-
sorat, familiars, alumnes i personal no 
docent. El nou consell serà l’eina de 
coordinació dels tres centres, per ga-
rantir un ensenyament de qualitat als 
alumnes de tots els cicles (des dels 0 
fins als 16 anys).

L’Ajuntament està dedicant múltiples 
esforços per millorar les instal·lacions 
educatives. En aquest sentit, a l’Es-
cola Bressol hem fet arrenjaments 
pendents de feia anys, tant a l’interior 
com al pati, per millorar la seguretat i 
el benestar dels infants; de la mateixa 
manera, a l’Escola Castell de Dos-
rius hem augmentat el manteniment 
preventiu i estem col·laborant amb 
les millores tecnològiques del centre, 
com és la instal·lació d’un sistema de 
videowall al gimnàs o una nova aula 
digital, prevista pels propers mesos.

Estem d’enhorabona perquè l’Ins-
titut de Dosrius fa 10 anys, amb un 
projecte educatiu engrescador i exi-
tós. Però el centre encara segueix en 
mòduls prefabricats i per això hem 
intensificat els contactes amb la Ge-
neralitat de Catalunya per mirar d’ac-
celerar el projecte. El Departament 
d’Ensenyament s’hi ha compromès 
un cop tinguem a punt els carrers a la 
zona de Can Batlle, projecte que tin-
drem llest ben aviat. Mentrestant, els 
tècnics de les dues administracions 
ja s’estan coordinant per encaixar els 
dos projectes.

GRUP MUNICIPAL PSC GRUP MUNICIPAL D’ERC

QUina DiFErÈnCia L’EnSEnyamEnT, 
Una pEÇa CLaU
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GRUP MUNICIPAL PP

Ja portem un any al govern i des de la 
regidoria de Cultura volem fer un petit 
balanç del que hem fet i del que ens 
manca encara per fer.

Hem començat a donar una pinzella-
da a diverses iniciatives culturals: hem 
gaudit de conferències impartides per 
personatges rellevants de la nostra cul-
tura, també de música variada, alguna 
cosa de teatre en format de petits es-
pectacles i, també alguna exposició de 
pintura, fotografia, etc. Però ens falta el 
més important: hem escoltat i gaudit 
de la cultura creada i interpretada pels 
artistes locals. Tenim un municipi farcit 
d’artistes, molts d’ells desconeguts per 
tots nosaltres i que segurament aquesta 
sensibilitat que tenen els ha portat a un 
municipi tan singular com el nostre.

D’altra banda, cal dir que no tenim en-
cara uns espais idonis per dedicar a la 
programació cultural, ja ho sabem, però 
els tindrem i no caldrà esperar gaire. Ara 
bé això no ha de ser motiu per espe-
rar; la cultura no pot esperar. Mentre no 
puguem gaudir d’una sala polivalent, no 
pararem d’inventar-nos sales i auditoris, 
com ara les esglésies o qualsevol espai 
que ens pugui servir, si nosaltres volem i 
tenim fam de cultura.

Continuarem buscant, preparant i pro-
gramant tants actes com puguem, amb 
l’esperit que l’espai que reclamem des 
de fa anys i anys sigui una pura obli-
gació, una necessitat de primer ordre. 
Hem de tenir un teatre, per fer-hi cultura 
i per anar-hi a veure cultura, per això es-
tem treballant. A més, estem pendents 
de totes les iniciatives culturals que sur-
tin dels veïns i les entitats del municipi, ja 
que aquesta és la nostra feina.   

En uns temps difícils com els que vivim, 
hem d’alimentar el cos, però també l’in-
tel·lecte. Aquest és el llegat més impor-
tant que hem de donar als nostres fills 
i filles.

Da nostalgia ver todo lo que se ha 
perdido de avanzar en el manteni-
miento de limpieza de las calles del 
municipio, que sensación de aban-
dono del mantenimiento y mejora de 
las calles.

Para eso cambiar una política que 
según el actual equipo de gobierno 
lo iban a hacer todo diferente y me-
jor, incluso su estandarte era partici-
pativo, ahora nos damos cuenta qué 
querían decir.

Cuesta gobernar cuando los pac-
tos son más políticos que de trabajo 
para solucionar problemas del muni-
cipio, solo tienen que valorar el desa-
rrollo de las fiestas, las improvisacio-
nes y los altercados de las mismas. 
Solo se dedican a hacer reglamentos 
y modificaciones, pensando que asín 
cumplen su mandato.

JORDI RENyÉ
GRUP MUNICIPAL DE LA PAC

Un any DE CULTUra 
a DOSriUS

DESpUéS DE Un añO 
y mEDiO

LOgO




