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Tot a punt per al 
desplegament del nou 
sistema de recollida de 
residus 

Llum verda a la 
proposta d’ampliació 
del Parc del Montnegre i 
el Corredor

Dosrius és el segon 
municipi del Maresme 
amb més estalvi mig 
per habitant gràcies 
a l’administració 
electrònica

Finalitza la 1a 
edició del Concurs 
Fotogràfic de Dosrius, 
Canyamars i El Far

pàg. 4 pàg. 8 pàg. 9 pàg. 10

PressuPost 2018: 
l’AjuntAment AugmentA en 
més de 700.000€ lA PArtidA 
destinAdA A inversions

Fotografia guanyadora del Concurs Fotogràfic Dosrius, Canyamars i El Far (Jorge Lisandro Montiel Gallegos)
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Organització municipal
Àrea de Cultura 937 918 014

Àrea del Medi Natural 664 268 805

Àrea de Serveis Generals 937 918 014

Àrea d’Intervenció, Tresoreria i 
Recaptació

937 918 014

Àrea de Promoció Econòmica 937 918 014

Àrea de Serveis Socials 937 918 014

Àrea d’Urbanisme 937 919 744

Policia Local de Dosrius 937 918 180

Servei Local d’Ocupació (SLO) / Oficina 
de Treball

937 918 014

Arxiu Municipal de Dosrius (AMD) 937 919 740

equipaments
Casal Laietana de Dosrius 937 919 190

Consultori Mèdic Loli Mas de Dosrius 937 919 084

Consultori Mèdic de Canyamars 937 919 084

Consultori Mèdic de Can Massuet del Far 937 916 173

Espai Jove de Dosrius 937 919 827

Escola Castell de Dosrius 937 919 348

Escola Bressol La Caseta del Bosc de 
Can Martorell

937 919 364

Institut Els Roures 937 919 594

Deixalleria d’Argentona 937 561 448

Centre Esportiu de Can Massuet del Far 937 919 864

Centre d’Acollida d’Animals de 
Companyia de Dosrius

937 918 225

Casal de les Cotxeres 937 955 850

Bibliobús 636 495 664

Edita:
Ajuntament de Dosrius

Redacció i maquetació:  
Mirada Local, SL.

 





 

 

 

 

 

 

 



mObilitat
Sagalés 938 707 860

deixalleria d’argentOna
Telf. 937 561 748

Telf. 937 996 280

recOllida de materials vOluminOsOs

HOraris de la lÍnia 551 d’autObÚs

tOta l’actualitat municipal, a 
nOmés un clic
L’Ajuntament et convida a subscriure’t 
al Butlletí digital del consistori per 
rebre setmanalment i de forma puntual 
les principals novetats de l’actualitat 
del municipi i l’agenda d’activitats. Per 
subscriure’t només cal accedir al web 
dosrius.cat/actualitat/butlleti-digital i 
registrar el teu correu electrònic. 

Impressió: 
Mirada Local, SL

Dipòsit legal: 
B-2451-1996
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l’ajuntament pOsa nOm a més 
d’una trentena de carrers del 
municipi
El consistori ha aprovat la denominació 
i numeració de més d’una trentena de 
carrers i vials del municipi, la major part 
dels quals (24) es concentren a Can Can-
yamars. Aquesta aprovació dóna resposta 
a les necessitats de nova nomenclatura 
derivades dels treballs que s’estan efec-
tuant en aquesta urbanització i també a 
la voluntat de batejar carrers i vials en 
projecció que seran aviat una realitat.  

A banda d’introduir noves denominacions 
a la urbanització de Can Canyamars, l’Ajun-
tament ha aprovat el nomenclàtor i nume-
ració d’una desena de carrers i vials d’altres 
zones de la vila: tres al nucli de Canyamars, 
tres a Can Batlle i tres al Polígon Industrial 
dels Alocs. Alguns d’ells són carrers que 
encara no existeixen, mentre que d’altres 
són vies que estaven pendents de rebre de-
nominació. Finalment, el consistori també 
ha acordat assignar el nom Parc de Can 
Torres a l’espai de zona verda que es troba 
situat entre la riera de Canyamars i el carrer 
de Salvador Dalí.

La nova nomenclatura implica, ma-
joritàriament, la urbanització de 
Can Canyamars

La nova denominació dels carrers de la 
urbanització de Can Canyamars ha estat 
impulsada conjuntament per l’Ajuntament 
i l’Associació de Propietaris de Can Can-
yamars i va en paral·lel al projecte d’urba-
nització de Can Canyamars. La nomencla-
tura va ser proposada per unanimitat per 
la Comissió de Nomenclàtor de Dosrius i 
implica fins a 24 carrers, especialment del 
sector A.

El llistat complet de carrers amb 
nova denominació el podeu consul-
tar a través del web www.dosrius.cat. 

Amb les festes nadalenques encara ben vives al 
record, donem la benvinguda de ple al nou any. 
Un 2018 de grans reptes com a país, que des 
de Dosrius seguirem entomant amb la mateixa 
energia i compromís demostrats fins al moment. 
I un curs que, en clau local, ens brinda l’oportu-
nitat de seguir oferint als veïns i veïnes noves i 
renovades eines que els apoderin i els permetin 
millorar el seu dia a dia.

El 2018 serà una nova ocasió per consolidar la 
ferma aposta d’aquest equip de govern per fer 
de Dosrius un municipi referent a la comarca en 
protecció mediambiental, sostenibilitat i opti-
mització dels recursos. Un objectiu estratègic i 
prioritari que ens permetrà garantir el futur i el 
desenvolupament econòmic i social del municipi 
situant en tot moment a les persones al centre 
de l’acció.

Una aposta que té beneficis directes en el be-
nestar dels veïns i veïnes. Com ho demostra el 
fet que en només un any de funcionament de 
l’administració electrònica Dosrius ja s’ha con-
vertit en el segon municipi de tot el Maresme 
amb més estalvi mig per habitant. L’expedient 
electrònic no només ha suposat un salt qualitatiu 
quant a transparència i millora de la relació entre 
l’administració i la ciutadania, sinó que també 
ha comportat un estalvi econòmic directe per 
a les butxaques dels ciutadans de Dosrius i una 
reducció dràstica de la despesa en paper.

Aquest benefici mediambiental i econòmic es-
devé, al mateix temps, el motor dels dos nous 
models de recollida de residus urbans que en-
traran en vigor. Dos sistemes que neixen amb el 
clar objectiu de millorar les dades de reciclat-
ge i de recollida selectiva, optimitzar el servei 
que es presta als ciutadans, abaratir els costos 
de la recollida i combatre de forma efectiva els 
abocaments il·legals de residus, restes vegetals 
i voluminosos a la via pública. 

Marc Bosch
Alcalde de Dosrius

la sOstenibilitat i 
la cOnscienciació 
mediambiental, un repte 
cOl·lectiu amb amplis 
beneficis per al pOble 
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El nou model dóna compliment a l’Ordenança 
municipal de recollida de residus i al conveni 
signat amb el Consell Comarcal del Maresme, 
i preveu la implementació al municipi de dos 
serveis de recollida de residus diferenciats: 

JServei de recollida porta a porta al nucli 
de Dosrius.

JServei d’àrees completes de contenidors 
a Can Massuet i Canyamars. 

Ambdós models tenen com a objectius:

JMillorar les dades de reciclatge al municipi 
i de recollida selectiva.

JOptimitzar el servei que es presta als ciu-
tadans.

JAbaratir els costos de la recollida.

JCombatre de forma efectiva els abocaments 
il·legals de residus, restes vegetals i volu-
minosos a la via pública.

tOt a punt per al desplegament del nOu sistema de recOllida de residus

PER QUÈ FER UN  
PORTA A PORTA  
AL NUCLI DE DOSRIUS?

1. Perquè els recursos s’acaben i cal  
estalviar-los.

2. Per augmentar el percentatge de recollida  
selectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Perquè cada any és més car portar la fracció resta 
a la planta de Mataró. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Perquè el nucli de Dosrius és un nucli compacte i 
no dispers, el que permet abaratir els costos de la 
recollida.

AL NUCLI  
DE DOSRIUS

NOVA  
RECOLLIDA  
PORTA A PORTA

Per a més informació, visiteu el web del servei  
de recollida de residus al municipi de Dosrius:

www.dosriusresidus.cat
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A PARTIR DEL 19 DE FEBRER

Recollida en  
contenidor al 2016

7,4%
Orgànica 24%

Orgànica

7,6%
Envasos, 
paper i vidre

Previsió recollida 
el 2018

85% 
Resta

54% 
Resta

22%
Envasos, 
paper i vidre

Incineració amb valorització energètica               Abocador

Cànon a pagar (en €) per dipositar tona de resta

50
40
30
20
10
0

2016 20182017 2019 2020

11,7

24,5
30

35,6
41,3

47,1

15,1 17,8 20,6 23,6

CA
LE

N
D

A
R

I 
PO

R
TA

 A
 P

O
R

TA

O
R

G
À

N
IC

A

E
N

VA
SO

S

PA
P

E
R

 I
 C

A
R

T
R

Ó

R
E

ST
A

B
O

L
Q

U
E

R
S

R
E

ST
E

S 
D

E
 J

A
R

D
Í

M
O

B
L

E
S 

I 
V

O
L

U
M

IN
O

SO
S

V
ID

R
E

Dosrius Residus Model 1 Triptic.indd   1 19/12/17   9:40

L’Ajuntament de Dosrius dóna el tret de sortida aquest any 2018 a un dels projectes més es-
tratègics del mandat en termes de sostenibilitat i protecció mediambiental i d’aposta per nous 
models d’optimització del serveis que s’ofereixen als veïns i veïnes. Així, a partir del proper mes 
de febrer, el consistori posarà en marxa el nou model de recollida i gestió de residus urbans 
als nuclis de Dosrius, Can Massuet i Canyamars. 

xerrades informatives

Per a més informació, consulteu els webs www.dosrius.cat i www.dosriusresidus.cat. 

RECOLLIDA BROSSA 
PORTA A PORTA AL 
NUCLI DE DOSRIUS

Dijous, 18 de gener

19 h.

Sala de Plens de 
l’Ajuntament

ÀREES DE 
CONTENIDORS A 
CAN MASSUET

Divendres, 19 de gener

19 h.

Casal del Far-Covasa

ÀREES DE 
CONTENIDORS A 
CANYAMARS

Divendres, 26 de gener

19 h.

Casal de les Cotxeres
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El Ple de l’Ajuntament de Dosrius ha aprovat 
inicialment el pressupost municipal per a l’any 
2018. Els comptes aprovats amb els vots a fa-
vor dels grups municipals d’ERC, LaPAC i els 
regidors no adscrits Joan Serra i Fidel Junyent; 
els vots en contra del PSC; i l’abstenció del PP, 
recullen un increment global de 755.333€ 
respecte el 2017, un import que serà destinat 
principalment a la realització d’inversions. 

increment de la partida pressupostària des-
tinada a inversions
El consistori disposarà durant el 2018 d’un 
total d’1.794.243€ que es destinaran íntegra-
ment a finançar inversions en diferents àrees. 
La partida per a l’any vinent referent a aquest 
àmbit augmenta, així doncs, en un total de 
755.333€ respecte el 2017 (12,11%) fruit del 
rigor pressupostari dut a terme per l’equip 
de govern. En aquest sentit, Judith Coll, pri-
mera tinent d’alcalde, afirma que “ara toca 
retornar l’esforç realitzat per part dels ciu-
tadans aquests anys amb bones inversions 
i mantenint la mateixa eficiència.”

En paral·lel, l’Ajuntament congela l’Impost 
sobre Béns Immobles (IBI), que no registrarà 
cap augment durant el 2018.

pressupOst 2018: l’ajuntament augmenta en més de 700.000€ la partida 
destinada a inversiOns
Els comptes per a l’any vinent creixen en un 12% i ascendeixen fins als 6.989.193€. Els pressu-
postos, que contemplen com a inversió més destacada el condicionament dels terrenys de Can 
Batlle, tindran un marcat to social, amb un augment significatiu de les partides pressupostàries 
de les àrees de Promoció Econòmica i Benestar Social.

el condicionament de can batlle, inversió 
cabdal per al 2018

En el capítol d’inversions, el consis-
tori destinarà l’any vinent una partida 
de 938.523€ per a desenvolupar el pro-
jecte d’adequació de Can Batlle amb 
l’objectiu de reactivar la zona; millorar 
l’accessibilitat, la mobilitat i la seguretat 
pels diferents carrers; i convertir aquest 
espai en la seu del nou edifici de l’Institut 
Els Roures i de la nova Biblioteca Esteve 
Albert i Corp.

avenços en el desplegament de la urbanit-
zació de can canyamars i el pla de mobilitat
Els comptes municipals del 2018 també in-
corporen una partida de:

10.000€ per a l’aplicació de les mesures 
recollides en el Pla de Mobilitat Urbana 
(PMU) de Dosrius 

355.400€ destinats a la urbanització del 
polígon A de Can Canyamars, inclosa en 
el projecte d’urbanització d’aquesta zona.

potenciació del teixit associatiu i educatiu 
i adequació dels espais compartits
El pressupost municipal per a l’any vinent 
aprovat inicialment pel consistori també con-
templa partides com:

139.600€  destinada a la concessió 
d’ajuts, beques i subvencions públiques 
per a entitats locals, famílies i persones 
en situació de risc d’exclusió social. 

85.000€ per a l’adequació del patrimoni 
local.

A més, augmenta notablement la despesa de 
l’àrea de Promoció Econòmica.

5.604.998€

2015

2016

2017

2018

5.886.465€

6.233.860€

6.989.193€
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queda aprOvat el nOu prOtOcOl 
d’assetjament psicOlògic, mOral i 
sexual

A finals del 2017, el consistori va aprovar de 
forma definitiva el ‘Protocol d’assetjament 
psicològic, moral, sexual, per raó de sexe 
o orientació sexual’, que té com a objectiu 
principal establir les actuacions necessàries 
per prevenir i actuar davant les queixes en 
matèria d’assetjament psicològic, moral, 
sexual, per raó de sexe o orientació sexual i 
altres discriminacions amb la finalitat explícita 
d’eradicar aquest tipus de conductes en 
l’àmbit laboral.

Per tot plegat, estableix els mecanismes per 
presentar queixes i denunciar possibles 
conductes d’assetjament, analitzar i avaluar 
els possibles casos, així com proposar les 
mesures preventives i d’intervenció que 
permetin   pal·liar la situació viscuda per 
la persona. A més, el text també pretén 
establir  eines de prevenció, detecció i 
actuació  adreçades a tot el personal de 
l’Ajuntament de Dosrius i impulsar accions 
de sensibilització.

l’ajuntament refOrça la seguretat 
dels equipaments municipals 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Dosrius va aprovar el passat mes de setembre 
la instal·lació, configuració i posada en funcio-
nament d’un sistema de control d’accés amb 
claus electròniques a diferents equipaments 
municipals. El servei es va adjudicar per con-
tracte menor a l’empresa Habitat Intel·ligent, 
SL per un import total de 6.508€.

L’actuació té com a objectiu garantir la ple-
na seguretat i comoditat dels diferents es-
pais públics compartits del municipi i que 
són utilitzats per les entitats municipals per 
dur-hi a terme les seves reunions i activitats. 
Així, en una primera fase és previst que les 
claus electròniques s’instal·lin al Poliesportiu 
de Dosrius, al Poliesportiu de Canyamars, 
al Casal del Far – Covasa i a l’Ajuntament Vell 
de Dosrius. I en una segona fase, es proce-
dirà a l’habilitació d’aquest sistema a la resta 
d’equipaments municipals.

l’ajuntament s’adHereix a la 
platafOrma sOmescOla.cat

El Ple de l’Ajuntament de Dosrius va aprovar el 
28 de desembre, en sessió ordinària, l’adhesió 
del consistori a Somaescola.cat, plataforma 
integrada per entitats cíviques, culturals i 
de tot l’àmbit educatiu català que té com a 
objectiu donar suport a l’escola catalana i 
al seu model de cohesió social. La moció va 
ser aprovada amb els vots a favor dels grups 
municipals d’ERC, LaPAC, PSC i els regidors 
no adscrits Joan Serra i Fidel Junyent; i amb 
el vot en contra del PP.

En paral·lel a l’adhesió, el Ple de l’Ajuntament 
també va mostrar el seu suport públic al mani-
fest de Somescola.cat per a la consolidació, la 
protecció i la millora del model educatiu català. 

resultats a dOsrius de les 
elecciOns al parlament de 
catalunya

El 21 de desembre es van celebrar arreu del 
país les eleccions al Parlament de Catalunya. 
Amb una participació total del 84,66% (3.334 
persones) els resultats a Dosrius van ser els 
següents:

C’s                  854 vots (25,75%)
ERC-CatSí                853 vots (25,72%)
JUNTSxCAT                775 vots (23,37%)
PSC                 367 vots (11,07%)
CatComú-Podem               199 vots (6%)
CUP                  113 vots (3,41%)
PP                 108 vots (3,26%)
PACMA                 31 vots (0,93%)
RECORTES CERO-
GRUPO VERDE             3 vots (0,09%) 

Vots en blanc              13 (0,39%)
Vots nuls                18 (0,54%)
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l’ajuntament cOntracta la redac-
ció del prOjecte de la bibliOteca 
esteve albert i cOrp

La construcció de la futura Biblioteca Esteve 
Albert i Corp encara una nova etapa. L’Ajun-
tament de Dosrius ha encarregat la redacció 
del projecte executiu al professional Jordi 
Parcerisas Vazquez mitjançant concurs pú-
blic i per una quantia de 32.851€.

El projecte contempla que la Biblioteca es 
desenvolupi en una única planta per tal de 
facilitar l’accessibilitat i la redistribució dels 
espais. L’equipament, a més, és previst que 
ocupi una superfície d’aproximadament 985 
m2 i que disposi d’una zona infantil, una zona 
de fons general amb una àrea de revistes i 
música, una sala polivalent, dues aules de 
suport i l’àrea de treball intern, amb un to-
tal de 75 punts de lectura, 20 punts d’accés 
informàtic i un fons bibliogràfic de 12.500 
documents. 

Des de l’Ajuntament, a més, es pretén que el 
pla esdevingui un referent en arquitectura 
sostenible reduint fins a un 75% el consum 
d’energia i fins a un 76% les emissions res-
pecte un edifici estàndard. Així mateix, s’ins-
tal·larà un sistema de calefacció a partir de 
la combustió de biomassa forestal, tal com 
s’ha implementat recentment a l’escola i al 
Poliesportiu de Dosrius.

el bOsc vertical de dOsrius 
s’estrena cOm a nOu punt 
d’infOrmació turÍstica 

El Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme va lliurar el passat 20 de desembre 
les plaques i dispensadors a 60 empreses i 
entitats del Maresme que ja són Punts d’In-
formació Turística (PIT’s). Aquests distintius 
reconeixen la bona feina feta pels establi-
ments maresmencs quant a atenció i tracte 
dels visitants i turistes. 

En el cas de Dosrius, el municipi compta amb 
un total de dos Punts d’Informació Turísti-
ca (PIT’s): Rukimon-Rucs del Corredor i El 
Bosc Vertical. En el cas de la reserva animal, 
Rukimon renova la seva acreditació com a 
PIT; mentre que el parc d’aventura El Bosc 
Vertical estrena enguany aquest distintiu. Així, 
en aquests dos espais s’ofereix atenció com-
pleta als clients i als visitants; informació del 
municipi, de les visites d’interès i del patri-
moni local; o assessorament de les diferents 
activitats que es duen a terme de Dosrius.

arlette egea sOtO renuncia cOm a 
regidOra del grup municipal del psc-cp

Durant el Ple municipal ordinari del mes de 
desembre es va donar coneixement de la 
renúncia de la senyora Arlette Egea Soto al 
càrrec de regidora de l’Ajuntament de Dosrius 
per motius personals. La plaça vacant de la Sra. 
Egea, que va resultar escollida per la llista política 
del PSC-CP en les eleccions municipals del 
2015, serà coberta per la senyora Maria Peláez 
(PSC-CP). L’alcalde de Dosrius, Marc Bosch, va 
agrair, en nom de l’Ajuntament, a Arlette Egea 
el compromís demostrat amb el municipi i amb 
la vida social, política i associativa de Dosrius 
al llarg dels darrers mesos, a més de desitjar-li 
molta sort en el futur. 
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els itineraris pel pOu de glaç, el 
dOlmen de ca l’arenas i el santuari 
del cOrredOr ja es pOden cOnsultar 
al web i a l’app de natura lOcal

L’Ajuntament de Dosrius ha signat un con-
tracte amb Natura Local, S.L. per a la im-
plementació dels itineraris pel pou de glaç 
de Canyamars, el Dolmen de Ca l’Arenas 
i el santuari del Corredor al web i a l’App 
d’aquesta plataforma digital, que té com a 
objectiu promocionar el patrimoni local dels 
municipis catalans.  

Així, a través del portal web www.naturalocal.
net i de l’App per a mòbils (iOS i Android) i tau-
letes, ja es poden consultar de forma detallada 
les característiques dels itineraris pel pou 
de glaç, el Dolmen de Ca l’Arenas i el santuari 
del Corredor; informació sobre el munici-
pi de Dosrius; els principals punts d’interès 
local; una galeria fotogràfica; establiments 
de restauració; llocs on poder pernoctar; els 
principals serveis que s’ofereixen; i els destins 
culturals més rellevants del municipi. 

l’alberg mas silvestre és centre 
d’acOllida tempOral de menOrs

La Direcció General d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència (DGAIA) -a través de l’Ins-
titut de Treball Social i Serveis Socials (IN-
TRESS), entitat sense ànim de lucre que atén 
a persones en risc d’exclusió social- gestio-
na des del passat 18 de novembre un centre 
d’acolliment temporal per a menors immi-
grants a Canyamars.

El centre atén de forma temporal un total 
de 45 infants i adolescents que han arribat 
a Catalunya sense tenir cap referent familiar al 
país i que han estat derivats en aquest centre 
d’allotjament temporal a través de la Fiscalia 
de Menors, a l’espera de poder ser allotjats 
en algun dels centres de menors permanents 
que hi ha distribuïts arreu del territori. El servei 
es duu a terme a l’alberg Mas Silvestre de 
Canyamars. 

llum verda a la prOpOsta d’ampliació del parc del mOntnegre i el cOrredOr 

El Ple de l’Ajuntament de Dosrius va donar llum verda a la proposta de modificació dels límits 
de l’Espai d’Interès Natural del Parc del Montnegre i el Corredor impulsada per la Diputació 
de Barcelona i que ha d’aprovar la Generalitat de Catalunya. 

Després de presentar el projecte en audiència pública el passat 21 de setembre del 2017, el con-
sistori ha dut terme al llarg dels darrers mesos i setmanes un procés participatiu i de consulta 
ciutadana on hi han pres part de forma activa els veïns i veïnes del municipi i els propietaris de 
les finques incloses en la proposta d’ampliació del Parc, amb l’objectiu d’obrir el procés als 
agents implicats, dotar-los de tota la informació necessària i escoltar el seu posicionament. 

Fruit d’aquest procés i de les reunions tècniques i polítiques celebrades amb els agents impli-
cats, l’Ajuntament va aprovar durant el darrer Ple municipal la modificació dels límits del Parc del 
Montnegre i del Corredor, incorporant lleugers canvis a la proposta inicial que es traslladaran a 
la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya.
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dOsrius és el segOn municipi del 
maresme amb més estalvi mig per 
Habitant gràcies a l’administració 
electrònica

El Consorci de l’Administració Oberta de 
Catalunya (AOC) va presentar el mes de 
desembre un estudi de l’estat de l’administració 
electrònica a la comarca del Maresme. Entre 
d’altres dades, l’informe recull que Dosrius ha 
estat el segon municipi maresmenc amb més 
estalvi mig per habitant (16,22€) durant l’any 
2017, per darrere d’Òrrius (16,27€), que suposa 
un total de 84.113,92€.

Al setembre de 2016 l’Ajuntament va iniciar la 
substitució de la tramitació de documents 
en paper a format digital, mitjançant un pro-
gramari d’expedients electrònics. Així, l’am-
pliació de l’administració electrònica ha supo-
sat un estalvi econòmic molt notable durant 
l’últim any en partides pressupostàries com 
la despesa de paper (-53%), les impressions 
(-86%) o els enviaments postals (-42%).

La seu electrònica permet als veïns i veïnes, 
empreses i entitats accedir de forma àgil, els 
365 dies de l’any i les 24 hores del dia, a un 
ampli ventall de tràmits (E-TRAM, E-FACT, 
notificacions electròniques...) i també consul-
tes al tauler d’anuncis i edictes (E-TAULER), 
al perfil del contractant o al portal govern 
obert i transparència. 

cOmencen les inscripciOns per a 
l’escOla de mÚsica de dOsrius

L’Escola de Música de Dosrius ja és una rea-
litat. Tant és així que està previst iniciar les 
primeres classes del curs 2017/2018 amb tots 
aquells alumnes que s’inscriguin al llarg de les 
properes setmanes. Per participar d’aquest 
servei mancomunat amb l’Ajuntament de 
Llinars del Vallès, només cal emplenar el full 
d’inscripció i enviar-lo per correu electrònic 
a l’adreça escolademusica@dosrius.cat. Per 
a més informació podeu trucar al telèfon 93 
791 80 14.

L’Escola de Música de Dosrius celebrarà les 
seves classes a l’Escola Castell de Dosrius 
i oferirà cursos musicals per a nadons dels 
0 als 36 mesos, infants i nens i nenes entre 
els  tres i els 14 anys a càrrec de professio-
nals de la Societat Coral Amics de la Unió 
de Granollers i adaptats i personalitzats a 
les capacitats i coneixements dels usuaris. A 
més, també s’oferiran sessions col·lectives 
per a adults. 

arrenquen els treballs per al 
disseny del nOu marc participatiu

L’Ajuntament de Dosrius va iniciar durant el 
mes de desembre la redacció d’un Reglament 
de Participació Ciutadana. El Reglament de 
Participació Ciutadana de Dosrius (RPCD) 
regularà els canals i mecanismes que el muni-
cipi necessita per tal de vehicular eficaçment 
les demandes de participació i implicació en 
la presa de decisions dels veïns i entitats del 
municipi. En aquest sentit, el projecte va co-
mençar al desembre amb una primera fase en 
què es va demanar la implicació dels veïns 
i veïnes, entitats i col·lectius del municipi 
per tal de conèixer de primera mà les aspira-
cions, necessitats i demandes de teixit social 
en matèria de participació. 

I els dies 27 de gener i 3 de febrer (10 h. a la 
Sala de Plens) es convocaran dues jornades 
de participació adreçades a representants 
d’associacions i entitats i persones a títol indi-
vidual per tal de treballar de forma presencial i 
dinamitzada els continguts del nou Reglament.
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finalitza la 1a edició del cOncurs fOtOgràfic de dOsrius, canyamars i el far
Durant el mes de novembre, en el marc de la Festa Major de Sant Iscle i Santa Victòria, es va 
donar a conèixer el veredicte de la primera edició del Concurs Fotogràfic Dosrius, Canyamars 
i El Far, un certamen de fotografia impulsat per l’Ajuntament. Al concurs, que tenia com a 
temàtica el municipi de Dosrius, s’hi van presentar un total de 29 propostes provinents de 12 
concursants. Les 13 fotografies premiades apareixen en el calendari de l’any 2018 que edita 
anualment l’Ajuntament de Dosrius.

primer premi - jorge lisandro montiel gallegos (“Tardor a Canyamars. Pla del Molinot”)

segons premis

Ignasi Soler Duocastella

Pere Comeche Padilla David Homs Lorenzo

Eva Lara JiménezJosep Ramis Nieto Sònia València Posada

Carme Jo Munné
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nit de les entitats 2017, nOva mOstra 
de la riquesa assOciativa de dOsrius

Dissabte 18 de novembre, en el marc de la Fes-
ta Major d’Hivern d’enguany, el pavelló munici-
pal va acollir el tradicional acte de lliurament 
de reconeixements a persones i entitats del 
municipi:

Olga garcia, futbolista del fc barcelona
club patinatge 2rius
club esportiu dosrius

Finalment, el consistori també va tenir un 
record per a aquelles entitats locals que el 
2017 van complir 10, 15 o 20 anys de trajec-
tòria; entre elles, la Coral Cluster, Dosrius Art, 
el Grup Esplai Esclat i el Club Arquers Dosrius. 
L’entrega de reconeixements va anar a càrrec 
de l’alcalde de Dosrius, Marc Bosch; Isidro Ga-
liano, regidor d’Esports; i Jordi Reñé, regidor 
de Cultura.

pOstals de nadal

la festa majOr de sant iscle i santa 
victòria dóna la benvinguda a 
l’Hivern
Els dies 17, 18 i 19 de novembre va tenir lloc 
al municipi la tradicional Festa Major de Sant 
Iscle i Santa Victòria, la Festa Major d’Hivern 
de Dosrius. Per a l’edició d’enguany, la comis-
sió de festes va dissenyar un ampli ventall 
d’activitats amb l’objectiu d’omplir de color 
els carrers de la vila, donar la benvinguda a 
la nova estació i homenatjar els patrons de la 
parròquia de Dosrius.
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Complert amb esCreix el primer trimestre, 
quina valoraCió fas del Curs? quines són 
les grans novetats del Curs 2017/2018 a l’es-
Cola Castell de dosrius?
La valoració del primer tram del curs és positiva. Hem 
iniciat el quart curs de vida i es van consolidant diferents 
aspectes com els nous equipaments a nivell tecnològic 
i també nous jocs al pati d’educació infantil; l’inici de la 
redacció del projecte de convivència del centre amb la par-
ticipació dels diferents sectors de la comunitat educativa; 
o la nova organització horària a l’educació primària, amb 
canvis en les franges de treball i la dedicació d’un seguit 
d’hores al treball interdisciplinari.

el Centre és un dels espais direCtament im-
pliCats en el nou pla de mobilitat? Com se’n 
veurà benefiCiada l’esCola?
Estem expectants en relació a la implantació del nou pla. 
Hem participat en la fase prèvia de valoració i ens sembla 
positiu que hi pugui haver un seguit d’espais només per 
a vianants, en especial els que són just davant del recinte 
escolar.

En moments puntuals, especialment les entrades i les sor-
tides, hi ha una gran concentració de persones. El fet que 
estigui restringida la circulació de vehicles afavoreix el 
moment de trobada entre nens i nenes i les seves famílies, 
així com les relacions entre els adults durant el temps d’es-
pera. Aquests nous espais també ens permetran pensar 
en nous possibles usos en temps escolar.

quin és el valor afegit que l’esCola Cas-
tell de dosrius aporta a les famílies i als 
alumnes?
L’escola és un espai de cohesió en el municipi. Al tractar-se 
d’un municipi amb tres nuclis diferenciats, l’escola esdevé 

l’espai comú de trobada i de relació per als nens i nenes 
i les seves famílies. 

amb quina metodologia es treballa al Cen-
tre?
Ens agrada definir l’escola com un espai on aprenem cada 
dia i volem continuar aprenent. Per tant, el que fem a l’es-
cola té com a objectiu fonamental l’aprenentatge. Aquests 
aprenentatges queden emmarcats en el Projecte Educatiu 
de Centre. És en aquest document on es recullen els trets 
fonamentals de la nostra escola: la convivència, l’apre-
nentatge cooperatiu, la digitalització i el plurilingüisme. 
Posem a l’abast dels nostres alumnes recursos diversos 
i estratègies d’aprenentatge variades per tal que puguin 
descobrir el món de forma global i avancin de manera 
cooperativa, amb una convivència positiva i amb un bon 
domini de la llengua i les TAC.

l’esCola Compta amb una aula polivalent 
amb equipament taC. quins són els benefiCis 
d’implementar noves eines Com aquesta?
L’aula ha estat una actuació conjunta de l’Associació Famí-
lies d’Alumnes, l’Ajuntament i l’escola que complementa 
altres ja existents a l’escola. La nostra és una escola digi-
tal que participa en el Programa d’Innovació Tecnologies 
Digitals per a l’Aprenentatge promogut pel Departament 
d’Ensenyament. La realitat social i cultural del món actual 
fa imprescindible la implementació d’aquestes eines en 
el procés d’ensenyament i aprenentatge dels  alumnes i 
en la millora de l’eficàcia de la gestió interna del centre.  
Volem que els nostres alumnes siguin competents en l’ús 
de les Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement i 
treballem per aconseguir-ho.

Què t’està aportant a nivell professional 
i personal la teva experiència al capda-
vant del centre?
La vida d’una escola és molt rica en estímuls i vivències, 
permet conèixer i compartir realitats molt diferents. És una 
espai de relacions humanes i, sense cap mena de dubte, 
sempre és ric. El treball en equip esdevé fonamental i 
aporta infinitat de coneixements. Dissenyar projectes de 
treball i definir estratègies de funcionament m’ha aportat 
un creixement professional i personal.

Teresa Prat Aymerich (Bell-lloc d’Urgell, 1965) és mes-
tra i llicenciada en Pedagogia. Treballa en el món de 
l’educació des de 1986 desenvolupant diferents fun-
cions com tutories a l’educació primària i secundària, 
orientació de l’educació secundària i coordinació i di-
recció a les diferents etapes educatives. Actualment 
és la directora de l’Escola Castell de Dosrius. 

“La nostra és una escola digital que 
treballa perquè els alumnes siguin 
competents en l’ús de les Tecnologies 
de l’Aprenentatge i el Coneixement”

Teresa Prat Aymerich, directora de l’Escola Castell de Dosrius
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La Sala de Plens de l’Ajuntament va acollir el 22 de desembre 
el  sorteig públic de la Cistella del Comerç de Dosrius. 
L’agraciat va ser Jordi Baltà Alegre, que va resultar la persona 
guanyadora entre el totes les butlletes presentades des del 
30 de novembre fins al 21 de desembre. La Cistella estava 
composta per un ampli lot de productes i serveis de diferents 

establiments  comercials i de restauració del municipi. 

jOrdi baltà alegre, guanyadOr de la cistella del 
cOmerç de dOsrius

La Brigada Municipal compta des del mes d’octubre amb un 
nou vehicle que està equipat amb els elements necessaris 
per realitzar les tasques de manteniment de la via pública 
que duu a terme el departament. Es tracta d’una camioneta 
(pick up) arrendada per Alphabet España Fleet Management, 
S.A. –empresa adjudicatària del contracte públic de licitació 
del servei- per un període de quatre anys. L’import total de 
l’adjudicació és de 21.052,07€.

la brigada municipal estrena nOu veHicle

A principis del mes de desembre, l’Ajuntament va signar un conveni 
amb la Creu Roja d’Argentona-Dosrius-Òrrius que concedeix a l’entitat 
una subvenció de 14.000€ per finançar les múltiples activitats i 
projectes socials i humanitaris realitzats a la vila entre l’1 de gener 
de 2016 i el 31 de desembre de 2017. A la sortida de la signatura, Jordi Reñé, regidor de Serveis 
Socials, es mostrava molt satisfet per les fites assolides i els resultats obtinguts en el marc d’aquesta 
col·laboració, entre elles la cessió del local del primer pis del carrer Major número 39 de Canymars 
com a nou centre de gestió del rebost d’aliments a Dosrius. 

ajuntament i creu rOja refermen el seu cOmprOmÍs per 
al desenvOlupament d’activitats sOcials a dOsrius

Els veïns i veïnes de Dosrius ja poden marcar en els seus calendaris 
del 2018 els dies 21 de maig i 31 d’agost. I és que ambdues dates han 
estat les escollides com a festes locals. El dilluns 21 de maig del 2018 
ha estat proposat com a festiu local coincidint amb la Pasqua Granada; 
mentre que el divendres 31 d’agost del 2018 serà festiu a Dosrius en 
motiu de la Festa Major d’estiu de Dosrius. A aquestes dues dates 
cal sumar-hi, a més, els festius nacionals aprovats per la Generalitat 
de Catalunya: 1 de gener (Cap d’Any), 6 de gener (Reis), 30 de març 
(Divendres Sant), 2 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida), 1 de maig 
(Festa del Treball), 15 d’agost (l’Assumpció), 11 de setembre (Diada 
Nacional de Catalunya), 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya), 1 
de novembre (Tots Sants), 6 de desembre (Dia de la Constitució), 8 de desembre (la Immaculada), 
25 de desembre (Nadal) i 26 de desembre (Sant Esteve).

calendari de festes lOcals per a l’any 2018
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menys atur, més ocupació i 
nous recursos formatius. 

Acomiadem l’any 2017 consolidant la clara tendència 
a la baixa que ha registrat l’atur al municipi des de 
principis del 2015 i des de l’entrada de l’actual equip 
de govern  al capdavant de l’Ajuntament. El curs 
passat es va tancar amb una xifra d’atur de l’11,20% 
(265 persones), dos punts per sota del global de 
la comarca del Maresme (13,23%) i una dada molt 
inferior a la registrada el mes de gener del 2015, quan 
la xifra s’elevava fins a les 384 persones.

Unes estadístiques esperançadores que se sumen a 
la capacitat creixent de Dosrius com a pol d’atracció 
de noves empreses i indústries i que ens animen a 
seguir apostant fermament per oferir serveis i ei-
nes formatives de primer nivell que representin un 
vertader estímul i una ajuda real per a l’entrada i/o 
reincorporació al mercat laboral. I unes xifres que  
consoliden i reforcen el model de poble que estem 
duent a terme. Un projecte que passa per potenciar 
la cooperació amb els municipis del nostre entorn 
i amb els agents econòmics del territori en el marc 
del conveni Riera d’Argentona. 

Així mateix, el desenvolupament social i econòmic 
de Dosrius també passa aquest 2018 per promo-
cionar l’economia local, establir nous canals de 
comunicació directes amb les empreses, i incidir 
en la dinamització i consolidació de noves activi-
tats industrials, comercials i de serveis al poble. En 
aquest sentit, al llarg d’aquest curs emprenedors i 
empreses ja podran fer ús del nou servei gratuït d’as-
sessorament i orientació impulsat per la Regidoria 
de Promoció Econòmica. En definitiva, el present i 
el futur del municipi s’ha de vertebrar al voltant de 
totes les nostres potencialitats. Entre elles, també, 
el nostre entorn natural i patrimonial únic, actius de 
primer ordre que són claus per consolidar a Dos-
rius un model de comerç de proximitat i de turisme 
sostenible que esdevingui de referència al territori, 
potenciï la tasca ingent i clau que duu a terme el 
nostre teixit comercial local, i sigui pol d’atracció 
de nous visitants, amb la Fira del Bosc-Canyamars 
Medieval i l’EcoFira de Dosrius com a grans emble-
mes d’aquest projecte col·lectiu.

Grup Municipal  d’Esquerra
Republicana de Catalunya

seguim treballant pels 
nostres veïns

Comencem un nou any, ple d’il·lusions i nous pro-
jectes; com no pot ser d’una altre manera. Però 
tanquem un any dur. Un any en el que hem deixat 
enrere persones estimades. Un any dur, amb senti-
ments de dolor, d’incertesa i ens hem adonat amb 
tristor que no tot és sempre com ens ho volem fer 
veure. I nosaltres seguim treballant pel que creiem, 
pel nostre municipi, per tots vosaltres.

Ens agradaria que sabéssiu que aquest any 2017 
l’Ajuntament de Dosrius ha renunciat i ha perdut els 
següents ajuts econòmics i tècnics de la Diputació 
de Barcelona:

JActuació d’itineraris autoguiats (Import con-
cedit: 1.000€ / Import renunciat: 1.000€).

JSuport a activitats esportives (Import conce-
dit: 3.000€ / Import renunciat: 1.294,44€).

JCementiri de Dosrius: desestimada per manca 
de documentació o treballs previs necessaris 
per dur a terme l’actuació.

Una pena renunciar a subvencions ja concedides. 
No es fan activitats esportives al municipi? UNA 
VERGONYA!

Evidentment, això és una petita mostra de la seva 
forma de treballar. Us convidem a seguir-nos a 
https://www.facebook.com/parlemclarsocdos/.

Demanem que aquest any que acaba no sigui un 
impediment, sinó un gran impuls per a un futur 
millor  pel nostre municipi, per a tots nosaltres.

Salutacions.

Grup Municipal Partit dels
Socialistes de Catalunya

www.dosrius.socialistes.cat

psc@dosrius.cat

esquerra@dosrius.cat

www.esquerra.cat/dosrius

www.facebook.com/ERCDosrius

@ERC_Dosrius

@erc_dosrius

www.facebook.com/parlemclarsocdos

La revista d’informació municipal El Full obre 
a tots els partits polítics amb representació 
a l’Ajuntament de Dosrius i als regidors no 
adscrits una secció fixa en cada publicació 
perquè puguin expressar lliurament les seves 
opinions. 
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seguim apostant per la 
millora de la via pública i de 
les nostres urbanitzacions

Encetem el nou any amb energies renovades, amb 
reptes il·lusionants i amb la ferma voluntat, des de 
la Regidoria d’Urbanisme, Obres Públiques i Mante-
niment, d’iniciar nous projectes -i donar continuïtat 
a aquells ja iniciats al llarg del 2017- que ajudin a 
seguir millorant de forma palpable el dia a dia dels 
nostres veïns i veïnes i que facin de Dosrius, Can 
Massuet del Far i Canyamars nuclis més segurs, 
adaptats i amb serveis òptims que donin resposta 
a les necessitats i demandes de la ciutadania.

No en va, el Pressupost Municipal’18 contempla més 
d’1.500.000€ destinats a inversions. Això compor-
tarà una major dedicació de l’àrea d’Urbanisme i el 
desenvolupament de diferents actuacions arreu del 
municipi encaminades a reactivar els nostres nuclis, 
la seva accessibilitat, la mobilitat i la seguretat. 
Entre elles, la més destacada, el projecte d’urba-
nització del sistema d’equipaments de Can Batlle, 
que esdevindrà la seu del nou edifici de l’Institut Els 
Roures i de la nova Biblioteca Esteve Albert i Corp. 

Al llarg del nou curs, una de les actuacions impor-
tants també serà la finalització del projecte d’ade-
quació de la plaça de Can Massuet del Far, un dels 
plans més estratègics del mandat en termes de 
reformulació i nous usos de l’espai públic del nucli 
i de la vila i que ens permetrà convertir aquesta 
zona en un espai cívic central i de referència en el 
dia a dia dels veïns i veïnes.

Can Massuet del Far, precisament, serà un dels ei-
xos prioritaris d’actuació durant el 2018 amb nous 
projectes com l’arranjament del paviment i l’execu-
ció de pous de registre en una dotzena de carrers 
d’aquest nucli (Burriac, Lleida, Tarragona, Girona, 
Masnou, Arenys, Sant Llorenç de Munt, Tibidabo, 
Mataró, Montserrat i avinguda Can Massuet i Ronda 
del Mar); la substitució del col·lector d’aigües del 
carrer Ocata i la substitució del col·lector d’aigües 
residuals del carrer Can Pau. 

Finalment, al polígon A de Can Canyamars iniciarem 
la primera fase del projecte d’urbanització del 
sector amb l’arranjament de la pavimentació i la 
substitució del clavegueram. 

Joan Serra Serrapiñana,
regidor no adscrit

dues importants fites

En els propers mesos portarem a terme algunes 
de les fites més importants d’aquest mandat, si 
més no, algunes de les que des del nostre punt 
de vista destaquen del nostre programa electoral 
presentat el 2015 i que van ser recollides en el pla 
de mandat del govern municipal.

En primer lloc, es portarà a aprovació el reglament 
de Participació Ciutadana. Aquesta és l’eina im-
prescindible per poder desenvolupar la partici-
pació ciutadana al municipi i permetrà dotar-nos 
d’instruments que facilitaran a la ciutadania ser 
molt més present en les decisions polítiques trans-
cendentals.
Malgrat ser molt criticats pels grups polítics a l‘opo-
sició, tenim clar que la participació ciutadana no es 
pot improvisar i cal treballar-la bé perquè sigui real 
i efectiva. Cal dotar-nos doncs, dels instruments 
necessaris i dels recursos econòmics i humans per 
portar-la a terme. Així doncs, la manera que la 
participació ciutadana quedi establerta en el fun-
cionament municipal, més enllà del govern que hi 
hagi, és aprovar-ne un reglament. Cal dir que aquest 
reglament es farà, com no podria ser d’una altra 
manera, de forma participativa; per tant, treballat 
per la ciutadania i les entitats del municipi que hi 
vulguin contribuir. 

D’altra banda, el mes de febrer es posarà en marxa 
el canvi de sistema de recollida de brossa al mu-
nicipi. Aquest és un important pas per tal d’aug-
mentar el percentatge de recollida selectiva, ja 
que en aquest moment estem molt per sota de les 
directives marcades per Europa. Aquesta és una 
qüestió transcendental ja que si no fem canvis, 
no podrem assumir els costos que això suposarà. 
Costos a nivell econòmic, però sobretot, i més im-
portant, a nivell mediambiental. 

Aquests dos temes són només un exemple de 
l’avenç que anem fent en el compliment del nostre 
programa electoral. Podeu veure’n el percentatge 
de compliment a www.lapac.cat/blog/?p=1535, i 
que actualitzarem properament.

Grup Municipal de la Plataforma Alternativa 
Ciutadana de Dosrius

 lapac@dosrius.cat

www.lapac.cat

www.facebook.com/Lapac2r

@Lapac2r
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jserra@dosrius.cat



NOVA RECOLLIDA DE LES RESTES 
DE JARDÍ A LA PORTA DE CASA 

CANVIS A LES ÀREES DE CONTENIDORS  
A CAN MASSUET I CANYAMARS

Aviat es canviaran els contenidors i cada una de les 
àrees que hi hagi comptarà amb les cinc fraccions.

I retirada dels contenidors de poda del carrer.

XERRADES INFORMATIVES

Nucli de Can Massuet. Divendres 19 de gener 2018,  
a les 19 h al local de COVASA.

Nucli de Canyamars. Divendres 26 de gener 2018,  
a les 19 h al local de les cotxeres.

ES FARÀ ENTREGA D’UN ROTLLE DE BOSSES PER A LES RESTES VERDES 

DE JARDÍ A TOTS ELS ASSISTENTS
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NOVA RECOLLIDA 
PORTA A PORTA AL 
NUCLI DE DOSRIUS

Aviat es passarà a recollir la brossa 
a la porta de casa i es retiraran  
els contenidors del carrer

XERRADA INFORMATIVA

El dijous 18 de gener de 2018 a les 19h
la sala de plens de l’Ajuntament 

ES FARÀ ENTREGA D’UN ROTLLE DE BOSSES PER A LES RESTES DE  

JARDÍ I D’UN CUBELL PER A LA CUINA A TOTS ELS ASSISTENTES
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NOVA RECOLLIDA 
PORTA A PORTA 

AL NUCLI DE DOSRIUS

CANVIS A LES ÀREES DE 
CONTENIDORS A CAN MASSUET I 

CANYAMARS

XERRADES INfORmATIvES
nucli de Can massuet. Divendres 19 de gener 2018,

a les 19 h al Casal del Far-Covasa.
nucli de Canyamars. Divendres 26 de gener 2018,

a les 19 h al Casal de les Cotxeres.

XERRADES INfORmATIvA
el dijous 18 de gener de 2018 a les 19 h 

a la sala de plens de l’ajuntament


