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L’Ajuntament 
licita les obres 
de la primera 
fase del projecte 
d’urbanització de 
Can Canyamars

Dosrius gaudeix 
d’una primavera 
plena de cultura

 El consistori referma 
el seu compromís 
amb la continuïtat de 
l’Escola de Música de 
Dosrius

Comença el 
desplegament del 
nou servei d’àrees 
de contenidors

pàg. 6 pàg. 9 pàg. 12 pàg. 16

‘ECOLOGIA, AIGUA I PROXIMITAT’ 
ES DONEN LA MÀ A L’ECOFIRA 2018
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ORGANITZACIÓ MUNICIPAL
Ajuntament de Dosrius 937 918 014 / dosrius@dosrius.cat
Regidoria de Cultura cultura@dosrius.cat
Regidoria d’Esports esports@dosrius.cat
Regidoria d’Habitatge habitatge@dosrius.cat

Regidoria d’Hisenda hisenda@dosrius.cat
Regidoria d’Urbanisme, Obres 
Públiques i Manteniment

urbanisme@dosrius.cat

Regidoria de Comunicació premsa@dosrius.cat
Regidoria d’Educació educacio@dosrius.cat
Regidoria de Medi Ambient mediambient@dosrius.cat
Regidoria de Participació i 
Transparència

participacio@dosrius.cat

Regidoria de Joventut joventut@dosrius.cat
Regidoria de Patrimoni patrimoni@dosrius.cat
Regidoria de Promoció 
Econòmica

promocioeconomica@
dosrius.cat

Regidoria de Sanitat sanitat@dosrius.cat
Regidoria de Serveis Generals serveisgenerals@

dosrius.cat
Regidoria de Serveis Socials serveissocials@

dosrius.cat

SEGURETAT CIUTADANA
Policia Local 937 918 180 

policia@dosrius.cat

SALUT I EMERGÈNCIES
Emergències 112
CAP d’Argentona 937 561 092
Consultori Mèdic Loli Mas de 
Dosrius / Canyamars

937 919 084

Consultori Mèdic de Can 
Massuet del Far

937 916 173

Centre d’Acollida d’Animals de 
Companyia de Dosrius

937 918 225
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LLEURE I EDUCACIÓ
Espai Jove de Dosrius 937 919 827

Casal de les Cotxeres 937 955 850
Casal Laietana de Dosrius 937 919 190
Escola Castell de Dosrius 937 919 348
EBM La Caseta del Bosc de Can 
Martorell  

937 919 364

Institut Els Roures 937 919 594
Bibliobús 636 495 664

ESPORTS
Centre Esportiu de Can Massuet 
del Far

937 919 864

Centre Esportiu de Dosrius 600 559 883

MOBILITAT
Sagalés 938 707 860

RESIDUS
Deixalleria d’Argentona 937 561 748
Recollida de voluminosos i restes 
de jardí

937 996 280 / 681 229 554

Telèfon d’atenció al client i 
reclamacions

 900 405 070

Telèfon d’incidències i avaries a 
la xarxa

900 304 070

Telèfon per informar lectures 900 816 101

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
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QUEDA APROVAT EL 
CALENDARI DE FESTES LOCALS 
PER A L’ANY 2019
Els veïns i veïnes de Dosrius ja poden mar-
car en els seus calendaris del 2019 els dies 
10 de juny i 30 d’agost. I és que ambdues 
dates han estat les escollides com a festes 
locals per a l’any vinent. L’aprovació es 
va fer per unanimitat durant el passat Ple 
municipal ordinari del mes d’abril. 

El dilluns 10 de juny del 2019 ha estat pro-
posat com a festiu local coincidint amb la 
Pasqua Granada; mentre que el divendres 
30 d’agost del 2019 serà festiu a Dosrius 
en motiu de la Festa Major d’estiu de Dos-
rius. A aquestes dues dates cal sumar-hi, 
a més, els festius nacionals aprovats per 
la Generalitat de Catalunya.

Així, l’any 2019 inclourà 13 festes d’àmbit 
català, a les quals s’hi afegeixen les dues 
festes locals proposades per l’Ajuntament 
de Dosrius:

F 1 de gener (Cap d’Any)

F 6 de gener (Reis)

F 19 d’abril (Divendres Sant)

F 22 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)

F 1 de maig (Festa del Treball)

F 15 d’agost (l’Assumpció)

F 11 de setembre (Diada Nacional de 
Catalunya)

F 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)

F 1 de novembre (Tots Sants)

F 6 de desembre (Dia de la Constitució)

F 8 de desembre (la Immaculada)

F 25 de desembre (Nadal)

F 26 de desembre (Sant Esteve)

L’estiu ja ha entrat de ple a les nostres cases. 
Tenim per endavant els mesos més caloro-
sos, festius, dinàmics i divertits de l’any. I és 
que l’època estival ens brinda l’oportunitat 
d’omplir com mai les places i carrers de la 
vila de color, d’activitat i de festa i de gaudir, 
aquells qui en poden, d’unes merescudes i 
necessàries vacances. 

Al llarg de les properes setmanes encararem 
algunes de les cites ineludibles del calenda-
ri dosriuenc, com les festes majors de Sant 
Esteve a Canyamars, a Can Massuet del Far, 
i la Festa Major de Sant Llop a Dosrius. Tres 
de les festivitats més nostrades de la vila que 
capitanejaran un juliol, agost i setembre farcit 
de propostes lúdiques, culturals i esportives 
per a tots les edats i adaptades als gustos i 
interessos dels veïns i veïnes.

Els mesos estivals, però, també són una ocasió 
perfecta per renovar energies i encarar el tram 
final d’any amb optimisme. Un moment idoni, 
doncs, també, per aturar-se a reflexionar i 
valorar aquells projecte més estratègics i de 
futur que tenim al davant. I enguany el darrer 
tram de l’any es presenta crucial. Properament 
començarà la primera fase de les obres del 
projecte d’urbanització de Can Canyamars, 
que ens permetrà per fi fer realitat aquest 
projecte vital i estratègic per al desenvolu-
pament de la urbanització i el benestar de 
tots els veïns i veïnes. I de cara a la propera 
tardor serà el torn per a l’inici dels treballs 
d’urbanització de Can Batlle, que converti-
ran aquest espai en la seu del nou edifici de 
l’Institut Els Roures i de la nova Biblioteca 
Esteve Albert i Corp.

Estem, així doncs, a les portes d’una segona 
meitat de l’any en la qual abordarem alguns 
dèficits i mancances que arrossegàvem com 
a municipi des de feia temps i que, sens dubte, 
marcaran un punt d’inflexió en el benestar 
de molts veïns i veïnes.

Bon estiu a tots i a totes!

Encarem l’estiu amb 
energies renovades 
i amb nous projectes 
a l’horitzó
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‘ECOLOGIA, AIGUA I PROXIMITAT’ ES DONEN LA MÀ A L’ECOFIRA 2018

Els dies 26 i 27 de maig, Dosrius va acollir la tercera edició de l’Ecofira, la Fira Ecològica del 
Maresme, amb la participació de més d’una quarantena d’expositors d’arreu del país i amb 
l’assistència de prop de 4.000 visitants al llarg de tot el cap de setmana. Al llarg de tot un 
cap de setmana, l’espai de Can Tarau va ser seu de diverses xerrades, tallers, demostracions, 
tasts i activitats lúdiques per a tots els públics amb el medi ambient i els productes de qui-
lòmetre zero com a grans protagonistes.
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FINALITZA L’ASFALTAT DE PROP 
D’UNA QUINZENA DE VIALS DE 
CAN MASSUET DEL FAR
El mes d’abril, l’Ajuntament de Dosrius va 
donar el tret de sortida al ‘Projecte bàsic i 
d’execució d’arranjament del paviment de 
varis carrers amb aglomerat en calent i exe-
cució de pous de registre a la instal•lació 
de sanejament municipal de la urbanització 
Can Massuet El Far’. Els treballs han anat 
càrrec de l’empresa Construccions Deumal, 
S.A. per un import total de 370.384,99€.

Aquest pla –aprovat inicialment el passat mes 
d’octubre de 2017- té com a doble objectiu:

F Realitzar els arranjaments necessaris per 
garantir el bon estat de conservació del ferm 
 
F Obtenir uns nivells de seguretat adequats 
per al trànsit previst i una correcta funcio-
nalitat en aquesta urbanització del municipi

Els vials que se’n veuen beneficiats són:

F C/ Lleida

F C/ Tarragona

F C/ Girona

F C/ Masnou

F C/ Arenys

F C/ Sant Llorenç de Munt

F C/ Tibidabo

F C/ Mataró

F C/ Montserrat

F C/ Burriac

F Avinguda Can Massuet 

F Ronda del Mar

En paral·lel, el projecte també inclou l’execu-
ció de pous de registre en diferents trams de 
la instal·lació de sanejament per tal millorar 
el manteniment de la instal·lació existent. 

Finalment, i de forma complementària a la 
resta de tasques, l’empresa adjudicatària dels 
treballs també ha introduït una ampliació 
de 3.505m2 de superfície a asfaltar de di-
ferents carrers de la urbanització de Can 
Massuet del Far sense cap cost addicional 
per a l’Ajuntament, fet que permetrà arranjar 
alguns trams del carrer Argentona i l’avin-
guda de Dosrius.

LA DIPUTACIÓ FACILITARÀ LA 
CONNEXIÓ DEL MUNICIPI DE 
DOSRIUS AMB LA FIBRA ÒPTICA
Dosrius és un dels set municipis que es veurà 
beneficiat del desplegament de la fibra òpti-
ca que la Diputació de Barcelona endegarà 
aquest 2018 a les comarques del Maresme, 
Vallès Occidental i Vallès Oriental. La cor-
poració supramunicipal impulsa fins a finals 
d’any tot un conjunt d’obres per fer arribar 
aquesta xarxa de nova generació a més de 
36.000 habitants potencials, amb una inver-
sió de més de 2,5 milions d’euros.

Una actuació amb amplis beneficis per al 
conjunt de la població

La posada en marxa d’aquest nou servei a 
Dosrius permetrà:

F Millorar les telecomunicacions del municipi 
F Incrementar el guany socioeconòmic per 

a la ciutadania
F Reduir la fractura digital
F Beneficiar-se de les noves oportunitats 

lligades a la societat de la informació
F Facilitar la inclusió social 
F Disminuir la despesa energètica del municipi

La xarxa es desplegarà al voral de la carre-
tera B-510 que connecta fins al municipi

Marc Bosch, alcalde de Dosrius, avança que 
“ara, el nostre ferm propòsit com a equip de 
govern és fer arribar el més aviat possible 
la fibra òptica a Can Massuet El Far i Can-
yamars per tal de cohesionar el municipi i 
que tots els nostres veïns i veïnes, empre-
ses, negocis i entitats gaudeixin dels amplis 
beneficis d’aquesta xarxa”.
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L’AJUNTAMENT I ELS COSSOS 
POLICIALS RENOVEN EL SEU 
COMPROMÍS AMB LA PREVENCIÓ, 
DETECCIÓ I RESOLUCIÓ DE FETS 
DELICTIUS AL MUNICIPI
El passat 23 de març va tenir lloc a Dosrius 
la Junta Local de Seguretat. A la sessió hi 
van prendre part l’alcalde Marc Bosch i re-
presentants dels cossos policials amb un 
doble objectiu:

F Analitzar les dades d’actuació policial a 
la vila durant el 2017

F Establir les línies estratègiques d’actuació 
futures a seguir en matèria de seguretat

L’Ajuntament i els cossos policials reforcen 
la seva col·laboració
Un dels temes principals abordats en la Jun-
ta Local de Seguretat ha estat els delictes 
contra el patrimoni. Així, l’any 2017 van 
augmentar en un 13% els fets delictius, en 
especial els referits al patrimoni; entre ells, 
els robatoris amb força a domicilis.

Amb tot, la coordinació i la tasca duta a ter-
me pels cossos policials ha permès duplicar 
el nombre de detencions, passant de les sis 
realitzades l’any 2016 a les 12 registrades el 
curs passat. 

Actuacions en matèria de seguretat ciuta-
dana
Amb l’objectiu d’actuar davant l’increment 
de la comissió de fets delictius –en especial, 
els delictes contra la salut pública (tinença, 
tràfic i consum de drogues)., durant el 2017 
van augmentar el nombre de patrulles i 
vigilàncies dels Mossos d’Esquadra. Així, 
destaca, per exemple, la implementació del 
seguiment aeri amb helicòpter.

L’AJUNTAMENT LICITA LES 
OBRES DE LA PRIMERA FASE DEL 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE 
CAN CANYAMARS
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Dosrius va aprovar el 10 d’abril els plecs de 
la licitació pública del contracte d’obres de 
la subfase 1 dels eixos principals del polí-
gon A de Can Canyamars. Aquests treballs 
corresponen al projecte d’urbanització del 
sector Can Canyamars, concretament al tram 
de l’avinguda Creu de l’Aguilar  que va des 
del carrer Joan de Canyamars fins passat al 
carrer Pi Gros. 

Un projecte urbanístic clau per al futur de 
Can Canyamars que s’executarà en 30 fases
Les obres que ara es liciten representaran el 
tret de sortida a un dels projectes urbanístics 
més importants dels darrers anys, com és l’ur-
banització de Can Canyamars, una actuació 
que té com a finalitat millorar:

F Paviment dels carrers i de les voreres

F Senyalització

F Canalitzacions i cablejat

F Xarxes pluvials, d’aigua potable, de dis-
tribució, residuals, d’enllumenat i de cla-

vegueram.

F Seguint en tot moment els principis de 
prudència tècnica i econòmica i de res-
pecte mediambiental, i buscant sempre 
l’interès general i la viabilitat del projecte, 
el govern municipal ha apostat per execu-
tar l’obra de forma diferida i programada 
en el temps en un total de 30 fases.

343.185,46€
Cost estimat de la subfase 1 dels eixos 

principals del polígon A de Can Canyamars
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LA DIPUTACIÓ DESTINA A L’AJUNTAMENT MÉS DE 100.000€ DEL 
CATÀLEG DE SERVEIS DE 2018 I EL PLA DE MILLORA D’EQUIPAMENTS

LES COMISSIONS DE 
NOMENCLÀTOR I TOPONÍMIA 
ACORDEN VARIACIONS EN 
DIVERSOS VIALS DEL MUNICIPI
Correcció de dos carrers de Can Canyamars 
aprovats l’any 2017
La Comissió de Nomenclàtor ha dut a terme 
la correcció del carrer del Turó del Cucut de 
l’urbanització de Can Canyamars, motivada 
per la duplicitat d’aquest vial a la urbanit-
zació de Can Valls. En aquest sentit, es va 
proposar canviar el nom del carrer del Turó 
del Cucut situat a Can Canyamars per ‘ca-
rrer d’en Joan de Canyamars’. Així mateix, 
l’actual carrer d’en Joan de Canyamars es 
proposa que passi a denominar-se ‘carrer 
de Ca n’Homs’, d’acord amb la proximitat 
de la masia homònima.

Toponímia i numeració de masies i habitat-
ges en sòl no urbà 
La Comissió de Toponímia Local ha acordat 
l’aprovació dels topònims i numeració de 
masies i d’habitatges en sòl no urbà i de 
dues agrupacions de població disseminada  
(Turó de la Creueta i Vinya de la Genoveva 
de Dosrius).

DOSRIUS OFEREIX 
MENSUALMENT UN PUNT 
D’INFORMACIÓ EN ECONOMIA 
SOCIAL I SOLIDÀRIA
L’Ajuntament de Dosrius i l’Ateneu Coope-
ratiu del Maresme ofereixen des del mes de 
juny un punt d’informació mensual sobre 
economia social i solidària. La iniciativa és 
fruit de la col·laboració d’ambdues orga-
nitzacions amb l’objectiu de sensibilitzar i 
assessorar la població sobre el cooperati-
visme i potenciar al municipi i al conjunt de 
la comarca les sinergies entre els diferents 
moviment cooperatius.

Per tot plegat, cada primer dimarts de mes 
(de 10 h. a 12 h.) l’Ajuntament acull un punt 
d’informació adreçat a tota la ciutadania i espe-
cialitzat en acompanyar emprenedors i nous 
projectes, associacions, entitats del Tercer 
Sector, gestories i assessories, docents i es-
tudiants. A més, també es dóna informació als 
veïns i veïnes sobre iniciatives de producció, 
comercialització, consum i finançament que 
funcionen dia a dia sota lògiques més demo-
cràtiques, equitatives, solidàries i respectuoses 
amb les persones i el medi ambient. 

La Diputació de Barcelona ha concedit a 
Dosrius 13 ajuts econòmics del Catàleg de 
Serveis de l’any 2018, que sumen un import 
total de 60.297,65€. Així, entre els ajuts con-
cedits destaca:

F Promoció de la Fira del Bosc-Canyamars 
Medieval i l’Ecofira (10.000€)

F Actuacions en matèria de sanitat am-
biental (8.340,47€) 

F Desenvolupament i l’aplicació de les polí-
tiques transversals en matèria de gènere 
i igualtat d’oportunitats  (6.702,86€)

F Subvenció per a la implementació de tres 
pilones hidràuliques al nucli de Dosrius 
(10.000€)

El suport de la Diputació permetrà a l’Ajunta-
ment restaurar el Pou de Glaç de Canyamars
En paral·lel a les ajudes concedides en el marc 
del Catàleg de Serveis 2018, la Diputació de 
Barcelona també ha adjudicat a l’Ajuntament 
de Dosrius una subvenció de 43.956,88€ 
per a la conservació i restauració del Pou 
de Glaç de Canyamars, declarat el 2017 Bé 
d’Interès Local (BCIL). Aquest suport s’em-
marca en un programa de nova creació que 
té per objectiu ajudar els governs locals a 
reformar, millorar i mantenir els equipaments 
municipals. 
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AJUNTAMENT I DIPUTACIÓ 
ACTUEN PER MILLORAR LA 
SEGURETAT I LA VISIBILITAT DEL 
PONT SITUAT A LA CARRETERA 
BV-5101
El mes d’abril, la Diputació de Barcelona va 
iniciar el projecte d’arranjament del pont si-
tuat al punt quilomètric 3+100 de la carretera 
BV-5101. L’actuació es va dur a terme a través 
de l’empresa Gestinsa-Payma i tenia com a 
objectiu resoldre les deficiències estruc-
turals i del paviment asfàltic que presenta 
aquest punt, així com millorar la seguretat i 
la visibilitat dels vehicles que fan ús d’aques-
ta infraestructura.

Així, els treballs van consistir en la col·lo-
cació de noves contencions laterals, en el 
desbrossament de la vegetació confrontant 
i en l’arranjament de l’erosió del paviment 
asfàltic. 

ELS SERVEIS SOCIALS DE 
DOSRIUS ATENEN MÉS DE 700 
PERSONES DURANT EL 2017
L’Ajuntament de Dosrius ha presentat la 
Memòria de Serveis Socials 2017, un docu-
ment que recull i analitza les dades de totes 
les intervencions realitzades al llarg de l’any 
passat al municipi en matèria d’inclusió social 
i lluita contra la pobresa. 

1.725
Problemàtiques detectades a la vila

747
Persones ateses (13% de la població)

507
Dones ateses

204
Homes atesos

Col·lectius atesos:
F Gent Gran (36%)
F Infants i jovent (21%)
F Família (16%)
F Persones amb discapacitat (14%)
F Dones (9%)



DO
SR

IU
S 

ES
 M

OU
9

DOSRIUS DÓNA LA BENVINGUDA 
AL JUNY AMB UNA MARATÓ 
CULTURAL
El 2 de juny els carrers de la vila van acollir 
durant 12 hores diversos espectacles de ca-
rrer gratuïts (entre ells teatre, teatre de petit 
format, música o malabars) en el marc de la 
primera edició de la Mostra 7 de Cultura, 
organitzada per l’entitat de nova creació 7 
de Cultura.

La jornada va començar amb una batukada 
a càrrec de Tutubatum i a partir del migdia 
i fins ben entrada la matinada l’activitat es 
va traslladar al gimnàs i el pati de l’Escola 
Castell de Dosrius, l’Ajuntament, la plaça de 
la República, la plaça del Comú i la plaça de 
l’Església que van acollir més d’una vintena 
de propostes culturals. A més, al llarg del dia 
l’Escola Castell de Dosrius també va acollir 
una exposició de pintura a càrrec de l’artista 
Joan de la Ossa.  

DOSRIUS GAUDEIX D’UNA 
PRIMAVERA PLENA DE CULTURA

La Regidoria de Cultura va impulsar del 14 
d’abril a l’1 de maig una nova edició del pro-
grama ‘A Dosrius la cultura es viu’, un dels 
cicles de referència en el calendari primaveral 
dosriuenc. 

Al llarg de dues setmanes, el consistori va 
oferir als veïns i veïnes més d’una desena de 
propostes per a tots els públics amb la cul-
tura i la tradició com a grans protagonistes. 
Així, entre les propostes més destacades del 
cicle hi havia:

F Concert de ‘Les Affonetes’

F Cinema familiar: ‘Coco’

F Presentació del llibre ‘Nou homenatge a 
Catalunya’ de Vicent Partal

F Mostra d’entitats

F Teatre en anglès: ‘Storytime around the 
world’

F Presentació del llibre ‘Els Vallmajor de 
Dosrius, una nissaga entre l’edat mitjana i 
l’època contemporània’

F Concert de ‘Lladó-Hernàez-Gas’

F Diada de Sant Jordi

F Teatre: ‘Blink’

F Aplec de Sant Marc

F Plantada del Maig

F Aplec del Corredor de Canyamars
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ELS CENTRES ESCOLARS DE 
DOSRIUS SE SUMEN AL DIA 
MUNDIAL DE L’ACTIVITAT FÍSICA 
El passat 6 d’abril va tenir lloc al municipi la 
segona cursa escolar ‘Corre per Dosrius’, 
organitzada per l’Escola Castell de Dosrius 
i l’Institut els Roures amb la col·laboració del 
consistori i de l’AFA i l’AMPA.

La prova s’emmarcava en els actes de comme-
moració del Dia Mundial de l’Activitat Física 
i es va dur a terme pels carrers del municipi 
amb la participació dels alumnes de l’Escola 
Castell de Dosrius i de l’Institut Els Rou-
res. L’eslògan de la cursa escolar d’enguany 
era ‘Sempre activa, a qualsevol edat’ i tenia 
per objectiu sensibilitzar la població sobre 
els beneficis físics, mentals i de salut d’una 
vida activa. 

‘Corre per Dosrius’ potencia la seva vessant 
solidària
La segona edició de ‘Corre per Dosrius’ va 
tenir aquest 2018, novament, un marcat to 
solidari gràcies a la implicació dels alumnes 
de l’Institut Els Roures, que van elaborar una 
campanya publicitària d’abast municipal per 
tal de presentar la ‘Nina Keta’ i recaptar fons 
pels infants amb càncer i a les seves famílies 
ingressats a l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, l’Hospital de Sant Joan de Déu, l’Hospital 
de la Vall d’Hebron, l’Hospital de Sabadell / 
Corporació Sanitària Parc Taulí, o l’Hospital 
Germans Trias i Pujol.

ARRIBA A DOSRIUS EL MERCAT 
DELS OLIS I VINS NOUS

Els olis i vins catalans van ser els protagonis-
tes el mes d’abril d’un nou mercat a Dosrius. 
El centre de la vila va acollir el dia 22 el Mercat 
dels Olis i els Vins Nous, on s’hi van concen-
trar diverses parades d’olis, vins, embotits 
i formatges.

La fira es va poder visitar al llarg del matí en 
una iniciativa impulsada per l’Ajuntament 
de Dosrius i Firàlia amb l’objectiu d’ampliar 
l’oferta d’activitats del municipi i contribuir 
a dinamitzar el comerç local i de proximitat. 

C A L D E S  DÕ E S T R A C

Organitza: Amb la col·laboració de:Amb el suport de:

poesiaimes.cat fundaciopalau.cat

5-15 juliol 2018
Festival d’estiu  
del Maresme#PoesiaiMés2018

#méspoesiasiusplau 

Caldes d’Estrac / Mataró  
Dosrius / Canet de Mar 
Alella / Arenys de Mar 
Sant Andreu de Llavaneres
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L’AJUNTAMENT I L’ARXIU COMARCAL DEL MARESME EDITEN UN 
LLIBRE SOBRE LA FAMÍLIA VALLMAJOR

DOSRIUS SE SUMA AL DIA 
INTERNACIONAL DELS ARXIUS
El 9 de juny, l’Ajuntament de Dosrius va com-
memorar un any més el Dia Internacional dels 
Arxius, una celebració d’abast mundial que té 
com a objectiu conscienciar la ciutadania so-
bre la singularitat dels documents conservats 
en els arxius i la importància d’aquests com 
a base dels seus drets i de la seva identitat.

Al municipi l’eix neuràlgic de la diada va tenir 
lloc a l’era de Can Prats de Canyamars, on els 
assistents van poder compartir experièn-
cies, records, vivències i anècdotes sobre 
la Germandat de Canyamars i gaudir de la 
projecció del vídeo ‘Parlem de la fàbrica ‘La 
Tortuga’’, que recull imatges enregistrades 
el passat 10 de juny de 2017 al Pla del Moli-
not de Canyamars, davant de l’edifici de ‘La 
Tortuga’, amb motiu de la celebració del Dia 
Internacional dels Arxius.

DOSRIUS ACULL LA TROBADA 
D’ENTITATS DE RECERCA LOCAL 
I COMARCAL DEL MARESME
Dosrius va ser l’amfitrió el 5 de maig de la 
Trobada d’Entitats de Recerca Local i Co-
marcal del Maresme, un projecte acadèmic 
de caràcter itinerant que enguany està orga-
nitzat per l’Ajuntament de Dosrius, juntament 
amb l’Arxiu Comarcal del Maresme, l’Institut 
Ramon Muntaner (IRMU) i la Coordinado-
ra de Centres d’Estudis de Parla Catalana 
(CCEPC) i amb el suport del Consell Comarcal 
del Maresme.
 
La Sala de Plens de l’Ajuntament va acollir la 
dotzena edició d’aquest programa que sota 
el títol ‘Aigua!. Recurs vital, social, cultural 
i econòmic al Maresme’ aquest 2018 va girar 
al voltant de la gestió i l’aprofitament de 
l’aigua a la comarca al llarg de la història.

La jornada va comptar amb la ponència ‘L’ai-
gua transversal al Maresme’ a càrrec de Joan 
Manel Riera, educador i director de l’Escola 
de Natura del Corredor (ENC); la presentació 
per part dels centres d’estudis de la comarca 
d’un total de 27 comunicacions; l’entrega de 
les actes de la trobada de l’any 2017 celebra-
da al municipi de Vilassar de Mar i que tenia 
com a temàtica l’arquitectura i l’urbanisme 
de la comarca; i una visita guiada a la Casilla 
Courtain (La Mina).  

El mas de Can Vallmajor va acollir el 21 d’abril 
l’acte de presentació del llibre ‘Els Vallmajor 
de Dosrius, una nissaga entre l’Edat Mitjana 
i l’Època Contemporània’, un volum elaborat 
per l’Ajuntament de Dosrius i l’Arxiu Comarcal 
del Maresme –Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya- i que fa un reco-
rregut generacional i històric d’una de les 
famílies més destacades de Dosrius.

El treball, que compta amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal 
del Maresme i l’empresa Casex Organització 
Immobiliària, s’ha elaborat a partir de l’extens 
fons documental conservat per aquesta fa-
mília dosriuenca que des de l’Edat Mitjana fins 
a principis del segle XX va viure al municipi i 
que, posteriorment, es va traslladar a Mata-
ró. Actualment, el fons documental es troba 
custodiat a l’Arxiu Comarcal del Maresme.
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EL BIBLIOBÚS MONTNEGRE ES 
CONSOLIDA A DOSRIUS COM A 
SERVEI DE REFERÈNCIA EN LA 
PROMOCIÓ DE LA CULTURA
El Bibliobús Montnegre, el servei de biblio-
teca mòbil impulsat per la Xarxa de Biblio-
teques de la Diputació de Barcelona, ha 
presentat recentment la memòria anual amb 
el resum i l’anàlisi de l’activitat realitzada al 
llarg del 2017 als onze municipis del Mares-
me i el Vallès Oriental que no disposen d’una 
biblioteca pública.

ELS ALUMNES DE 3r I 4t D’ESO 
DE L’INSTITUT ELS ROURES 
PARTICIPEN D’UNA DESENA DE 
PROJECTES EN EL MARC DEL 
SERVEI COMUNITARI
Aquest curs 2017-2018, per segon any con-
secutiu, l’Institut Els Roures ha impulsat una 
nova edició del Servei Comunitari. Al pro-
jecte hi participen enguany alumnes de 3r i 
4t d’ESO, que posen els seus coneixements i 
les seves capacitats al servei de la comunitat 
duent a terme diferents accions solidàries.

La iniciativa té com a objectius promoure 
-mitjançant diferents projectes- la salut en-
tre els habitants del municipi, incentivar que 
els alumnes del centre experimentin i pro-
tagonitzin accions de compromís cívic amb 
l’entorn més proper, i que els joves aprenguin 
en l’exercici actiu de la ciutadania. Així, durant 
el curs s’han dut a terme diferents accions 
sota la coordinació de la Creu Roja de Dos-
rius-Òrrius i Argentona i el CAP d’Argentona 
– Dosrius. 

ELS AJUNTAMENTS DE DOSRIUS I 
LLINARS DEL VALLÈS REFERMEN 
EL SEU COMPROMÍS AMB LA 
CONTINUÏTAT DE L’ESCOLA DE 
MÚSICA DE DOSRIUS
El 30 de maig, l’alcalde de Dosrius, Marc 
Bosch, i l’alcalde de Llinars del Vallès, Martí 
Pujol, van signar el conveni de col·laboració 
entre ambdós ajuntaments per la prestació 
del servei de l’Escola de Música a Dosrius. 

Amb la signatura d’aquest acord, el consistori 
dóna compliment a una demanda popular 
creixent al municipi i fa realitat un projec-
te endegat l’any 2016 que ha culminat amb 
l’inici, el passat mes de febrer, de la prestació 
d’aquest servei mancomunat amb l’Ajun-
tament de Llinars del Vallès i amb l’oficia-
lització aquest mes de maig del conveni de 
col·laboració entre ambdues institucions. 

Matrícula oberta per al curs 2018-2019
Per participar del servei només cal emplenar 
el full d’inscripció i enviar-lo per correu elec-
trònic a l’adreça escolademusica@dosrius.cat. 
Per a més informació també podeu trucar al 
telèfon 93 791 80 14. De cara al proper curs, 
el consistori preveu una oferta inicial de 20 
places que es podria veure ampliada en funció 
de la demanada existent.

L’Escola de Música acomiada el curs 2017-
2018 amb un concert final
El 15 de juny, l’Escola Castell de Dosrius va 
acollir el concert de final de curs de l’Escola 
de Música de Dosrius amb l’actuació del Cor 
de Minimúsics, el Cor d’Inicis i els alumnes 
d’instrument del centre. 

117
Hores de servei 

prestades

4.767
Préstecs 
realitzats
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QUINA ÉS EL TEU VINCLE AMB DOSRIUS?
Des del meu naixement sempre hi he estat vinculada per-
què és el meu poble. Aquest sentiment de casa sempre l’he 
tingut. Per a mi és un orgull poder dir que sóc de Dosrius, 
igual que per a l’Andrés Iniesta ho és ser de Fuentealbilla. 
Des de petita he estat aquí i estic molt contenta de ser del 
poble. Una de les experiències més maques que he tingut 
ha estat poder firmar el Llibre d’Honor de l’Ajuntament. 
No tothom pot firmar-lo i em sento una privilegiada. A 
més, vaig tenir l’oportunitat de signar al costat de gent 
emblemàtica de la vila com l’Oriol Mena.

MALGRAT VIURE A FORA, SEGUEIXES VISITANT LA 
VILA PERIÒDICAMENT?
Sí. Els meus pares viuen a Can Massuet i cada cap de 
setmana que puc m’hi escapo per a poder estar amb ells. 

AMB QUINA EDAT VAS COMENÇAR A JUGAR A 
FUTBOL? 
Ja des de naixement dormia amb una pilota al costat. Vaig 
començar a jugar a la Penya blanc-i-blava de la Roca del 
Vallès, on jugava en un camp de terra amb noies més grans 
que jo. Com que la meva passió i la meva afició sempre 
ha estat el futbol, els meus pares m’hi portaven. Després 
em vaig passar al futbol sala, al Futsal Mataró, on hi vaig 
passar dos anys. Un dia, però, vaig anar a la fira ‘Planet 
Futbol’ de Montjuïc amb el Futsal Mataró i hem vaig esca-
par a un dels estands que el Futbol Club Barcelona i tenia 
habilitats.  Mentre em buscaven vaig fer una petita prova 
i en acabar em van donar una targeta i em van proposar 
entrar a formar part del Barça. L’any 2003 vaig passar 
les proves del club i automàticament em van demanar 
d’entrar a l’escola del Barça. I des d’allà he passat per totes 
les categories del club fins arribar al primer equip. De fet, 
sóc la primera jugadora del planter que ho ha aconseguit.

QUAN VAS COMENÇAR A JUGAR A FUTBOL, HI 
HAVIA LA POSSIBILITAT DE FER-HO A DOSRIUS?
En aquell moment no n’hi havia. La única forma que tenia 
de jugar a futbol era a les mitges parts dels partits de 
futbol sala que es jugaven a Can Massuet, a la categoria 
Nacional B i Nacional A. Com que el meu pare era el pre-
sident, coneixia els jugadors i als descansos jugava amb 

ells. Per jugar a futbol femení com a tal, però, vaig haver 
de marxar a la Roca del Vallès.

AL FINAL D’AQUESTA TEMPORADA ES VA FER OFI-
CIAL LA TEVA MARXA DEL FUTBOL CLUB BAR-
CELONA DESPRÉS DE 14 ANYS PRÀCTICAMENT 
ININTERROMPUTS COM A BLAUGRANA. QUIN ÉS 
EL MILLOR RECORD QUE GUARDES D’AQUESTA 
ETAPA AL CLUB?
El meu millor record és del 2011. Era el primer any que 
jugava al primer equip i vàrem tenir la sort de poder guan-
yar la Copa de la Reina amb un gol meu al minut 118 de 
la pròrroga. El fet de poder marcar i guanyar el títol és 
el meu millor record. També recordo la rua pels carrers 
de Barcelona que vàrem fer amb els jugadors del primer 
equip de futbol després del triplet que van aconseguir 
aquella temporada.

PODER JUGAR UN MUNDIAL ÉS EL MÀXIM PER 
A UNA FUTBOLISTA?
La selecció nacional també m’està brindant molts bons 
moments. Tinc la gran sort de poder ser una de les 18 
jugadores escollides en cada convocatòria. L’any passat 
vaig tenir l’oportunitat de jugar l’Eurocopa a Holanda i va 
ser una de les experiències més maques que he viscut com 
a futbolista. No va sortit tot de cara, perquè ens vàrem 
quedar a les portes de les semifinals després de perdre a 
quarts de final a la tanda de penals. Ara estem en plena 
classificació pel Mundial i, de fet, som l’única selecció que 
ja ha aconseguit classificar-se. Poder jugar amb la selecció 
catalana i la selecció espanyola és un orgull. Com també 
poder dir que sóc de les 18 millors jugadores de Catalunya 
i d’Espanya. 

PER ON CREUS QUE HA DE PASSAR EL PRESENT I 
EL FUTUR DE L’ESPORT FEMENÍ EN GENERAL, I EL 
DEL FUTBOL EN CONCRET, PER ASSOLIR LA PLENA 
IGUALTAT I RECONEIXEMENT?
Cada vegada ens anem equiparant més. Ens porten molts 
anys d’avantatge, però gràcies a la difusió que en fan els 
mitjans de comunicació i els patrocinadors cada cop tenim 
més visibilitat. Respecte l’equiparació dels sous, encara 
queda molt camí per recórrer. Cada vegada, però, són 
més les esportistes que poden viure de la seva professió.

Olga Garcia va néixer l’1 de juny de 1992. Natural de 
Dosrius, actualment és futbolista professional de Pri-
mera Divisió i jugadora internacional absoluta amb la 
selecció espanyola. Després de 14 anys al Futbol Club 
Barcelona –amb un breu pas entremig pel Llevant- i 
amb un palmarès envejable a les seves esquenes (dues 
lligues, quatre Copes de la Reina i quatre Copes de 
Catalunya), Garcia emprendrà la propera temporada 
un nou repte professional en la seva carrera. 

Olga Garcia, futbolista professional
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L’Escola de Música, un estímul 
cultural i educatiu per a la població

L’Escola de Música de Dosrius ja és una realitat. 
A finals del passat mes de maig vàrem refermar 
el nostre compromís com a equip de govern amb 
la continuïtat d’aquest projecte mancomunat amb 
Llinars del Vallès i que al llarg dels primers mesos de 
funcionament ha estat rebut de forma molt positiva 
pels veïns i veïnes. 

La resposta tan bona de la ciutadania, i la certesa 
que aquest és un projecte educatiu i formatiu de 
primer ordre, ens encoratja a seguir dotant l’escola 
de nou contingut de cara als propers cursos i a con-
tinuar treballant per proveir el nostre municipi amb 
equipaments i serveis de primer ordre com aquest, 
que representin un estímul de desenvolupament i 
creixement del municipi en termes culturals, lúdics 
i educatius. 

L’Escola de Música és, a més, el millor exemple de 
la solidesa, el rigor, la pluralitat, el dinamisme i la 
perdurabilitat que tenen tots aquells projectes que 
comparteixen sinergies i recursos amb el territori 
i que es nodreixen amb tot el talent que atresoren 
els nostres municipis. 

‘Com valoren l’inici, properament, de les obres 
d’urbanització de Can Canyamars? En cas que en 
facin una valoració negativa, quina alternativa 
suggeririen des del seu grup per resoldre les de-
ficiències que presenta aquest nucli?’

Can Canyamars requeria urgentment d’un canvi 
de rumb que garantís la resolució definitiva de les 
mancances que arrossega aquest nucli des de fa 
dècades, uns dèficits que es resoldran amb el nou 
projecte d’urbanització aprovat. Ara es farà per fa-
ses, però és el principi del final. I estem convençuts 
que és la manera més viable econòmicament, tant 
per l’Ajuntament com pels veïns i veïnes, d’executar 
una obra pendent des de fa molts anys.

Grup Municipal  d’Esquerra
Republicana de Catalunya

No volen que opinem, i 
nosaltres NO ESTEM D’ACORD

Canvien les regles. Hi haurà un escrit d’opinió de 
temàtica lliure (amb una extensió màxima de 1.000 
caràcters) i s’inclourà una petita secció que con-
sistirà en una pregunta genèrica sobre un tema 
d’actualitat del municipi que cada partit tindrà 
oportunitat de respondre. Abans teníem 1.800 
caràcters de temàtica lliure; ara, 1.000 i 400 del 
tema que li agradi a l’equip de govern.

‘Com valoren l’inici, properament, de les obres 
d’urbanització de Can Canayamars? En cas que 
en facin una valoració negativa, quina alternati-
va suggeririen des del seu grup per resoldre les 
deficiències que presenta aquest nucli?’

Les valoraríem molt positivament si sabéssim quan 
finalitzaran les 30 fases. El principal propietari de 
la urbanització de Can Canyamars  té un 23,14% 
de participació en la comunitat reparcel·la tòria 
(2.317.260,05€ del pressupost total del Projecte 
d’Urbanització) i mai ha fet front a les quotes que 
li corresponen. A més, té nombrosos procediments 
contenciosos amb l’Ajuntament de Dosrius. Així, 
l’alternativa que suggerim és acabar els polígons B 
i C, on queda pendent de realitzar les noves infraes-
tructures d’aigua i clavegueram, en una fase i re-
cepcionar-les per part de l’Ajuntament. Arranjar el 
paviment dels carrers del polígon A com vàrem fer 
en el B i C, per posteriorment realitzar les infraes-
tructures d’aigua i clavegueram. En el moment de 
realitzar aquets serveis s’obrirà la rasa necessària i 
la resta del paviment no es veurà afectat. D’aquesta 
manera els veïns podran arribar a casa seva, men-
tre es resolen els temes judicials amb el principal 
propietari del polígon A. 

Grup Municipal del Partit 
Socialista 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. 



GR
UP

S M
UN

IC
IPA

LS
 

15

Este gobierno nos lleva al descontento de una parte 
muy importante de los ciudadanos del municipio 
de Dosrius. Cada vez tenemos más personal en la 
Brigada de obras y servicios y, sin embargo, cada 
día las calles están más sucias, las aceras llenas de 
yerbas, calles donde no pasa la barredora, calles 
llenas de baches...

Tenemos un municipio más en vejecido; que no 
quiere decir antiguo, sino dejado de mantenimiento.
¿Que representan esas vallas pintadas de rojo si 
sean puesto para que no pasen los coches? ¿Para 
qué sirven las señalizaciones? Les recuerdo que en 
Barcelona hay cientos de colegios que sólo tienen 
en el bordillo y no pasan accidentes porque los 
padres y madres cuidan a los niños.

Este gobierno nos corta las libertades de los ciuda-
danos al imponernos dentro de nuestro municipio. 
Hemos de tirar la basura donde ellos nos imponen 
y con una tarjeta codificada. Por supuesto que hay 
que reciclar; pero educando, no imponiendo.

‘Com valoren l’inici, properament, de les obres 
d’urbanització de Can Canayamars? En cas que 
en facin una valoració negativa, quina alternati-
va suggeririen des del seu grup per resoldre les 
deficiències que presenta aquest nucli?’

Nos preguntan que opinamos sobre las obras de 
Can Canyamars. Esa pregunta se la tienen que ha-
cer. ¿Han pensado en la cantidad de personas que 
no podrán pagar la cuota que se le imponga? ¿Se 
hará cargo el Ayuntamiento?

Grup Municipal del Partit 
Popular de Catalunya

Seguim fent balanç de 
la feina feta aquesta 
legislatura

Un dels nostres projectes per aquesta legislatu-
ra era poder dotar d’un Centre Cultural amb una 
Sala Polivalent al nostre municipi, mitjançant la 
recuperació del Centre Parroquial. Ara com ara 
però, no ho hem aconseguit ja que la realització 
del projecte té un important cost econòmic que 
esperem poder pressupostar i realitzar el 2019. El 
projecte ens permetrà buscar el finançament per 
fer les obres la propera legislatura. 

A més, en el projecte de la Biblioteca s’ha afegit 
una Sala Polivalent que en el moment que es pugui 
realitzar (ja que també caldrà buscar el finança-
ment) permetrà tenir una sala suficient per a fer-hi 
les activitats culturals que hem estat realitzant en 
altres espais com el gimnàs de l’Escola Castell de 
Dosrius, la plaça de la Memòria Història o la plaça 
del Comú.

Un dels temes també importants en els que hem 
estat treballant aquesta legislatura, malgrat no ser 
una competència pròpia, és la possibilitat que es 
desenvolupi una xarxa de fibra òptic al municipi. Cal 
dir que aquest tema el tenim a tocar i que durant 
aquest any i el proper 2019 veurem uns importants 
canvis fruit dels diversos contactes i gestions rea-
litzades durant aquest temps.

‘Com valoren l’inici, properament, de les obres 
d’urbanització de Can Canayamars? En cas que 
en facin una valoració negativa, quina alternati-
va suggeririen des del seu grup per resoldre les 
deficiències que presenta aquest nucli?’

La valoració del grup municipal de La PAC és molt 
positiva ja que hem estat treballant molt intensa-
ment durant aquests anys perquè es pugui arribar 
a iniciar el projecte d’urbanització. Malgrat això 
som sabedors que no serà un camí fàcil, ja que 
estem parlant d’una obra urbanitzadora complexa 
i molt cara. Tanmateix treballarem per que pugui 
arribar a bon fi. 

Grup Municipal de la Plataforma Alternativa 
Ciutadana de Dosrius

 lapac@dosrius.cat

www.lapac.cat

www.facebook.com/Lapac2r

@Lapac2r

@Lapac2r

www.facebook.com/Populares-de-Dos-
rius-748487165277724/



Complerts els primers cinc mesos de vigència 
del nou servei de recollida de residus porta a 
porta al nucli de Dosrius, amb un balanç molt 
satisfactori per part del consistori gràcies 
a les xifres assolides, l’Ajuntament ha donat 
una passa més per donar compliment a un 
dels projectes més estratègics del mandat en 
termes de sostenibilitat i d’aposta per nous 
models d’optimització del serveis.

F Implementació de 33 noves àrees com-
pletes de contenidors -totes elles amb els 
cinc contenidors (orgànica, envasos, paper 
i cartró, vidre i resta)- a Can Massuet del 
Far i Canyamars.

Millorar les dades de reciclatge i de recollida selectiva

Optimitzar el servei que es presta als ciutadans

Abaratir els costos de la recollida 

Combatre de forma efectiva els abocaments il•legals de residus, restes vegetals i vo-
luminosos a la via pública.

DLL DM DX DJ DV DSS DG

Rebuig

Orgànica

Envasos

Paper i 
cartró

Vidre

F Tancament dels contenidors de les frac-
cions d’orgànica, rebuig i envasos; que 
requereixen d’una targeta personal i in-
transferible imprescindible per a poder 
obrir els contenidors i que es pot adquirir 
gratuïtament a l’Ajuntament presentant el 
rebut de l’IBI. 

CARACTERÍSTIQUES DEL NOU MODEL

OBJECTIUS DE LES ÀREES DE CONTENIDORS

CALENDARI DE RECOLLIDA DELS CONTENIDORS

El 18 de juny es va posar en marxa el nou mo-
del de recollida i gestió de residus urbans als 
nuclis de Can Massuet del Far i Canyamars, 
donant compliment a l’Ordenança municipal 
de recollida de residus i al conveni signat 
amb el Consell Comarcal del Maresme. I tot, 
amb l’objectiu de millorar els percentatges 
de recollida selectiva donant compliment al 
Precat 20 (programa general de prevenció i 
gestió de residus i recursius de Catalunya).

Tota la informació sobre el nou model de recollida i gestió de residus urbans als nuclis de 
Can Massuet del Far i Canyamars es pot consultar a través del web www.dosriusresidus.cat.

COMENÇA EL DESPLEGAMENT DEL NOU SERVEI D’ÀREES COMPLETES 
DE CONTENIDORS A CAN MASSUET DEL FAR I CANYAMARS
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