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ORGANITZACIÓ MUNICIPAL
Ajuntament de Dosrius 937 918 014

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

Centre d’Acollida d’Animals de 
Companyia de Dosrius

937 918 225

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

 





 

 

 

 

 

 

 



HO
RA

RI
S 

DE
 LA

 LÍ
NI

A 
55

1 D
’A

UT
OB

ÚS

Edita:
Ajuntament de Dosrius

Redacció i maquetació:  
Mirada Local, SL.

Impressió: 
Mirada Local, SL

Dipòsit legal: 
B-2451-1996

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
Taxi Dosrius (Andreu) 666 608 916
Taxi Dosrius (Montse) 666 137 691

RESIDUS
Deixalleria d’Argentona 937 561 748
Recollida de voluminosos 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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DOSRIUS ACTUALITZA EL 
PADRÓ MUNICIPAL EN 5.281 
HABITANTS
El Ple municipal de l’Ajuntament de Dosrius 
va aprovar el 28 de juny la xifra oficial 
d’habitants a data d’1 de gener de 2018, 
resultant de la gestió del padró d’habitants 
del municipi.

Així, Dosrius compta actualment amb un 
total de 5.281 habitants; el que suposa un 
augment de 83 persones respecte al 2017. 

Des de l’any 2010, amb petites oscil·lacions 
anuals, la població dosriuenca s’ha situat 
sempre per sobre del llindar dels 5.000 
habitants; duplicant, així, la població 
existent al municipi l’any 1998 (2.538 
habitants) i consolidant un creixement 
poblacional progressiu i sostingut al llarg 
dels darrers 20 anys.

Amb tot, la xifra oficial de població a 1 
de gener de 2018 es converteix en la més 
elevada de la història recent de Dosrius. 

Amb l’estiu i les Festes Majors ja a la nostra 
memòria, encarem el darrer tram de 2018 amb 
energies renovades i amb la vista posada en el 
desplegament de nous projectes que marca-
ran un punt d’inflexió en el benestar de molts 
veïns i veïnes.

En clau mediambiental, el nou model de recolli-
da de residus porta a porta al nucli de Dosrius i 
el desplegament de les àrees de contenidors a 
Canyamars i Can Massuet del Far han començat 
a donar el seus fruits. Malgrat que encara ens 
queda molt camí per recórrer i tenim marge de 
millora, l’impacte positiu dels nous models ja 
s’han fet palesos en una reducció dràstica de 
la fracció de resta gràcies a la implicació majo-
ritària i el compromís de la ciutadania. 

A nivell urbanístic, l’inici durant el mes d’octubre 
de la primera fase de les obres del projecte 
d’urbanització de Can Canyamars i la immi-
nent arrencada dels treballs d’urbanització de 
Can Batlle ens permetran començar a resol-
dre les mancances estructurals evidents que 
pateixen els residents dels nostres nuclis, així 
com dissenyar nous espais per a equipaments 
municipals. 

Finalment, des de l’Ajuntament també seguim 
apostant per enriquir el calendari cultural de 
la vila de la mà del teixit associatiu amb pro-
postes novedoses o ja plenament consolida-
des com el Dosrius Sona, l’Aplec de Muntanya, 
la Festa de la Gent Gran, Dosrius de 1900, la 
Jornada d’Estudis Locals Duos Rios o la immi-
nent Fira del Bosc.  Per endavant, doncs, ens 
espera una tardor plena de reptes il·lusionants 
que des del consistori entomarem amb la ma-
teixa responsabilitat i rigor de sempre. Estar al 
costat dels veïns i de les veïnes, compartir els 
seus problemes i projectar els seus anhels ens 
uneix en el treball per construir conjuntament 
un municipi millor que permeti a tothom mirar 
cap al futur amb confiança i il·lusió.

ASSUMIM ELS 
REPTES DE POBLE 
AMB COMPROMÍS I 
RESPONSABILITAT
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EL SERVEI DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS PORTA A PORTA AL 
NUCLI DE DOSRIUS, EN XIFRES

LA RECOLLIDA DE 
RESTES DE JARDÍ, EN 
XIFRES

Complert el primer mig any de vigència del nou 
servei de recollida de residus porta a porta, 
l’Ajuntament fa un balanç molt satisfactori de 
l’entrada en funcionament d’aquest servei al 
nucli de Dosrius. El nou model es va iniciar el 
passat 19 de febrer i al llarg dels primers set 
mesos les xifres assolides refermen l’aposta 
del consistori per implementar al municipi 
aquesta nova prestació.

Durant els mesos d’estiu han incrementat 
exponencialment el nombre de bosses de restes 
de jardí recollides als domicilis; passant de les 
42 registrades al mes de febrer a les més de 
2.000 bosses recollides el passat juliol.

Com puc sol·licitar la recollida?
Per sol·licitar la recollida de les restes verdes i/o 
llenyoses de jardí només cal trucar prèviament 
als telèfons 93 799 62 80 o 681 22 95 54 de 
dilluns a divendres (de 08 h. a 16 h.). Un cop 
sol·licitat el servei, la recollida als domicilis es 
durà a terme setmanalment els dimarts i els 
divendres.

Reducció dràstica de les xifres de recollida 
de la fracció de resta
Durant els primers set mesos la fracció de resta 
ha representat únicament el 25,5% del total 
recollit. Així, la recollida selectiva s’eleva fins 
al 74,5%.
J ENVASOS: 17,1%
J ORGÀNICA: 48,8%
J PAPER/CARTRÓ: 8,6%
J RESTA: 25,5%

RECOLLIDA RESTES DE JARDÍ
Servei PaP 2018

Trucades Bosses
Febrer 8 42
Març 70 222
Abril 170 663
Maig 244 1047
Juny 361 1801
Juliol 464 2209
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Recollida de restes de Jardí

Trucades Bosses

Mitjana mensual de recollida de residus
J ENVASOS: 5.840 kg.
J ORGÀNICA: 17.306 kg.
J PAPER/CARTRÓ: 3.520 kg.
J RESTA: 8.000 kg.

Trucades Bosses

Febrer 8 42

Març 70 222

Abril 170 663

Maig 244 1047

Juny 361 1801

Juliol 464 2209

DLL DM DX DJ DV DSS DG

Rebuig

Orgànica
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Paper i 
cartró

Vidre

CALENDARI DE RECOLLIDA DE LES ÀREES DE CONTENIDORS
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EL SERVEI D’ÀREES DE 
CONTENIDORS A CANYAMARS I 
CAN MASSUET DEL FAR, EN XIFRES

ELS PARTITS POLÍTICS OPINEN: 
Què opinen del funcionament dels 
nous models de recollida de residus?

Notable increment en la separació de residus
Durant els primers tres mesos de vigència del 
model s’ha produït un:

J Augment dels residus dipositats a la 
deixalleria d’Argentona, així com del nombre 
d’usuaris

J Increment de la recollida selectiva de les 
fraccions d’orgànica, envasos lleugers, paper 
i cartró.

Reducció dràstica en la generació de la 
fracció de resta 
Des de l’inici del model, el mes de juny, la fracció 
de resta ha passat de representar un 85% a 
un 57%. 

El 18 de juny va entrar en funcionament el nou 
servei d’àrees completes de contenidors amb 
l’habilitació de 33 noves àrees completes 
de contenidors –totes elles amb els cinc 
contenidors (orgànica, envasos, paper i 
cartró, vidre i resta)- a Can Massuet del Far i 
Canyamars.  

En vez de preguntarnos a los grupos políticos qué opi-
nión tenemos sobre la recogida selectiva y resta de ve-
getales, creo que tendrían que preguntárselo a través de 
una encuesta. Entonces si tendrían una valoración. Los 
ciudadanos y ciudadanas están artos de que se gobierne 
sin contar con ellos.

En quant al servei de la recollida porta a porta al nucli de 
Dosrius, les dades parlen per si mateixes. Hem aconseguit 
una millora radical en la recollida selectiva, increment un 
41,3% l’orgànica i un 14,7% els envasos, sent el rebuig només 
un 25% dels residus recollits.

La recollida porta a porta a Dosrius és necessària, tot i que 
també s’hauria d’implantar a Canyamars i a Can Massuet 
del Far. Els nous contenidors són pocs, llunyans entre si 
i les targetes poc operatives. La recollida de restes ve-
getals (bosses de plàstic) està bé per cases aparellades, 
amb jardins de pocs m2, però no pel tipus de cases de les 
nostres urbanitzacions.

Pensem que la recollida del porta a porta és la que garan-
teix  la correcta separació de les fraccions. En quan a la 
recollida de restes vegetals, nosaltres els hi vam avisar que 
el nostre municipi té moltes parcel·les i que hi ha mesos 
que generen una gran quantitat de restes vegetals. Creiem 
que és molt costosa i els veïns han d’esperar molt amb les 
saques abans que els hi passin a recollir.

La separació de la brossa a origen, a llars i a empreses, és 
bàsic per augmentar la recollida selectiva. És un dels rep-
tes que afronta el municipi. La implementació del sistema 
dual de recollida ja està donant fruits. Però l’experiència 
diu que amb el porta a porta els resultats son més exitosos 
i ens hauríem de plantejar estendre aquest sistema a la 
resta de nuclis.
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DOSRIUS RECUPERA LA PLAÇA 
DE LA REPÚBLICA I BATEJA 
UN CARRER AMB EL NOM D’1 
D’OCTUBRE
La plaça de la República i el carrer 1 d’Octubre 
ja són una realitat. El Ple municipal va donar 
llum verda al canvi de nom d’aquestes vies 
i l’Ajuntament hi ha instal·lat les plaques 
corresponents per identificar-les. Aquest fet 
culmina la proposta veïnal per reclamar que 
Dosrius dediqués una via pública a recordar 
els fets de l’1 d’octubre del 2017, a través d’una 
recollida de signatures.

Trencar amb el franquisme
L’Arxiu Municipal va constatar que el nom 
de plaça d’Espanya va ser una denominació 
de l’any 1940 que no va ser aprovada per 
l’Ajuntament, derivada suposadament de la 
legislació franquista. D’aquesta manera, la 
Comissió de Nomenclàtor va proposar resti-
tuir la darrera nomenclatura oficial i anome-
nar aquest espai com a plaça de la República, 
nom de la plaça entre els anys 1931 i 1939. 

Recordar els fets de l’1 d’octubre
Per altra banda, la petició popular per dedicar 
una via a l’1 d’Octubre s’ha fet realitat amb 
el canvi de nom del tram del carrer Salva-
dor Dalí entre els carrers Dr. Joan Cardona 
i Barcelona, ubicat davant l’Escola Castell 
de Dosrius i el Poliesportiu de Dosrius. El 
canvi de denominació és un record dels fets 
ocorreguts el passat 1 d’octubre de 2017 al 
municipi en el marc de la celebració del re-
ferèndum d’autodeterminació convocat per 
la Generalitat de Catalunya. 

TRET DE SORTIDA A LA 
PRIMERA FASE DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DE CAN 
CANYAMARS
L’1 d’octubre l’Ajuntament de Dosrius va 
iniciar les obres de la subfase 1 dels eixos 
principals del polígon A de Can Canyamars, 
corresponent al projecte d’urbanització del 
sector Can Canyamars. Els treballs tenen 
un cost de 223.380,63€ (IVA exclòs) i van a 
càrrec de Curnal Invest, S.L.

Un projecte urbanístic clau per al futur de 
Can Canyamars que s’executarà en 30 fases
Les obres representen el tret de sortida a un 
dels projectes urbanístics més importants 
dels darrers anys, com és l’urbanització 
de Can Canyamars, una actuació que té 
com a finalitat millorar el paviment dels 
carrers i de les voreres; la senyalització; 
les canalitzacions i el cablejat; i les xarxes 
pluvials, d’aigua potable, de distribució, 
residuals, d’enllumenat i de clavegueram.

Seguint en tot moment els principis de 
prudència tècnica i econòmica i de respecte 
mediambiental, i buscant sempre l’interès 
general i la viabilitat del projecte, el govern 
municipal ha apostat per executar l’obra de 
forma diferida i programada en el temps en 
un total de 30 fases.
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DOSRIUS ES DOTA AMB UN MAPA 
DE PATRIMONI CULTURAL
La Diputació de Barcelona va lliurar el 21 de 
setembre el Mapa de Patrimoni Cultural de 
Dosrius a l’Ajuntament, en el marc del con-
veni signat entre ambdues institucions. Amb 
aquest treball s’han inventariat un total de 
442 elements del patrimoni cultural i natural 
del terme.

El Mapa de Patrimoni Cultural ha estat realitzat 
per la professional Adriana Geladó Prat, amb 
la col·laboració de diferents persones del 
municipi i de l’Ajuntament que han aportat 
els seus coneixements fruit de la seva recerca. 

DOSRIUS COMMEMORA L’1-O 
AMB UN ACTE CÍVIC I UN 
D’INSTITUCIONAL
L’1 d’octubre, coincidint amb el primer aniver-
sari de la celebració del referèndum d’autode-
terminació, Dosrius es va sumar als diferents 
actes de commemoració de l’1-O que es van 
dur a terme arreu del país amb l’impuls d’una 
caravana de motards i una arrossada popular 
organitzades per Motards Independentistes, 
l’Associació d’Afectats de l’1-O i l’Assemblea 
Nacional Catalana; la lectura d’un manifest; 
i la conferència ‘El gruix d’un alliberament. 
Un any després del Referèndum’, a càrrec del 
filòsof Jordi Sales.

L’AJUNTAMENT INCORPORA DOS 
RADARS PEDAGÒGICS A LA VIA 
PÚBLICA
Els aparells, ubicats a la carretera de Can Mas-
suet del Far i al carrer Mossèn Cinto Verda-
guer (carretera B-510), tenen com a missió 
informar els conductors de la velocitat a la 
qual circulen. En aquest sentit, els dispositius 
es limiten a indicar els quilòmetres per hora a 
través d’una pantalla led que marca la veloci-
tat dels vehicles i afegeix una cara d’aprovació 
o enuig, en funció de si es compleix o no el 
límit establert a la via, que reforça el missatge 
per als conductors.

L’AJUNTAMENT SIGNA UN 
CRÈDIT AMB LA DIPUTACIÓ 
PER FINANÇAR EL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DE CAN BATLLE
L’alcalde Marc Bosch i el president de la 
Diputació de Barcelona, Marc Castells, van 
signar el 23 de juliol un crèdit amb un tipus 
d’interès molt baix i en condicions molt 
avantatjoses per a l’Ajuntament de Dosrius 
per un import de 430.717,22€ que el govern 
municipal destinarà íntegrament a executar 
el projecte d’urbanització de Can Batlle.

La firma del conveni entre ambdues institucions 
s’emmarca dins del Programa Crèdit Local; 
un projecte municipal de la Diputació de 
Barcelona que permet als ajuntaments poder 
obtenir una línia de préstecs per a inversions 
a un tipus d’interès preferencial. En el cas 
de Dosrius, l’emprèstit és de 430.717,22€ 
dels quals 14.019,23€ estan subvencionats 
directament per l’ens supramunicipal.
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LA MANCOMUNITAT DE 
PROMOCIÓ ECONÒMICA QUATRE 
RIBES COMENÇA A RODAR
El 21 de juny es va presentar en roda de 
premsa la xarxa supramunicipal Quatre 
Ribes, un projecte que mancomuna els 
serveis de promoció econòmica i ocupació 
dels municipis d’Argentona, Cabrera de Mar, 
Dosrius i Òrrius. 

Què és Quatre Ribes?
Quatre Ribes es planteja com una forma 
d’optimitzar recursos en la que l’ajuda per a 
emprenedors, una borsa de treball o el suport 
en la selecció de personal per a les empreses 
locals són algunes de les accions concretes 
que ja fa temps que es desenvolupen. Gràcies 
a aquest projecte es vol sumar el talent de 
l’entorn i gestionar propostes en xarxa.

DOSRIUS RET HOMENATGE A LA 
SEVA GENT GRAN
Dosrius va acollir el 30 de setembre la 54a 
edició de la Festa de la Gent Gran. Enguany la 
festivitat va incloure un cop més diferents ac-
tivitats dirigides a la gent gran de la vila; entre 
elles, la tradicional missa commemorativa, la 
Ballada dels Gegants, una desfilada de ves-
tits fets de paper a càrrec del Casal d’Avis de 
Llinars del Vallès, un esmorzar popular, i una 
gala lírica a càrrec del tenor Roger Reyes, 
cantant d’orquestres com La Meravella, La 
Principal de La Bisbal i Montgrins. 

L’AJUNTAMENT POSA EN MARXA 
UN PLA DE MILLORES DELS 
CAMINS MUNICIPALS
El consistori ha endegat un pla per a la mi-
llora i posada a punt de la xarxa de camins 
municipals. D’aquesta manera, s’estan duent 
a terme diversos treballs d’arranjament i ade-
quació de diversos camins del poble que su-
posaran un salt qualitatiu important quant a 
mobilitat i cohesió territorial.

El projecte implica un total de sis camins 
municipals
El pla de millores dels camins municipals, que 
compta amb una subvenció de la Diputació 
de Barcelona en el marc del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019, té com a objectiu 
millorar el ferm dels camins per tal de facilitar 
la circulació dels vehicles amb comoditat i se-
guretat. Així, l’actuació afecta a sis diferents 
trams de la xarxa de camins d’ús públic del 
terme municipal:

J Camí de Dosrius a les Colònies Forestals

J Camí de Dosrius a Can Bruguera

J Camí de Canyamars a Can Bruguera 1

J Camí de Canyamars a Can Bruguera

J Camí del Far a Can Canyamars

J Camí de Canyamars a Rupit

Nou avenç en el projecte de recuperació del 
camí ral de Dosrius a Canyamars
El Ple municipal de l’Ajuntament de Dos-
rius ha aprovat una modificació de crèdit de 
19.476,57€ -provinent del romanent de treso-
reria del curs 2017- destinada a la recuperació 
de l’antic camí ral que connecta Dosrius i 
Canyamars i a l’impuls de la via verda Ruta 
de l’Aigua, que permetrà seguir posant en 
valor els vestigis històrics del municipi. En 
aquest sentit, el consistori és previst que 
properament aprovi el pla amb l’objectiu de 
començar-ne la seva execució aquest 2018.



GE
ST

IÓ
 M

UN
IC

IP
AL

09

L’AJUNTAMENT ELABORA UN 
PROTOCOL DE DETECCIÓ I 
RESOLUCIÓ DELS ABOCAMENTS 
A LA VIA PÚBLICA
L’Ajuntament de Dosrius adopta noves mesu-
res amb l’objectiu de prevenir i combatre de 
forma eficaç l’augment d’abocaments impro-
cedents de residus a la via pública detectat 
al llarg de les darreres setmanes.

Així, amb la col·laboració de l’empresa Resi-
dus del Maresme Societat Limitada (RES-
MAR) –encarregada de la recollida de residus 
al municipi- el consistori ha elaborat un nou 
protocol que permetrà detectar els aboca-
ments improcedents a les àrees de conteni-
dors i resoldre’n la seva neteja. Judith Coll, 
regidora de Serveis Generals, explica que “els 
abocaments de residus suposen un perju-
dici molt important per a la ciutadania, per 
a la imatge de la vila i per a la seguretat i 
el benestar dels veïns i veïnes i generen un 
sobrecost innecessari del servei”.

Coll, a més, fa una crida a la col·laboració ciu-
tadana, avança que “des de l’Ajuntament som 
plenament conscients d’aquesta realitat”, i 
assegura que “treballem diàriament sobre el 
terreny per eradicar aquestes pràctiques ne-
gligents i per dotar als nostres veïns i veïnes 
d’eines i recursos que facilitin la seva tasca”.

FINALITZEN ELS TREBALLS 
DE SUBSTITUCIÓ DELS 
COL·LECTORS DE SANEJAMENT 
DEL CARRER OCATA
El passat mes de juliol, l’Ajuntament de Dos-
rius va donar per finalitzat el projecte de 
substitució dels col·lectors de sanejament 
al carrer Ocata (Can Massuet del Far). Els 
treballs, amb un import de 64.400€ (IVA no 
inclòs), es van dur a terme a través de l’em-
presa Asfaltos Barcino, S.L. 

En què ha consistit el projecte?
El pla tenia com a objectiu arranjar íntegra-
ment la instal·lació per tal de resoldre de for-
ma definitiva les deficiències i defectes que 
presentava l’estructura i que comportaven un 
elevat cost de manteniment. 

DOSRIUS SE SUMA ALS ACTES DE 
COMMEMORACIÓ DE LA DIADA 
Dosrius va celebrar la Diada Nacional de 
Catalunya amb un concert de Casablanca 
Grup a la plaça de l’Ajuntament i amb el 
tradicional acte institucional i l’ofrena floral 
a càrrec dels partits polítics i les entitats 
locals.
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DOSRIUS VIATJA A PRINCIPIS 
DEL SEGLE XX

El mes de juliol Dosrius va tornar a fer una 
visita al seu passat a través del programa 
‘Dosrius de 1900’, que va acostar als veïns 
i veïnes diverses propostes culturals amb 
l’objectiu de potenciar, donar a conèixer i 
difondre les tradicions i l’idiosincràtica pròpies 
del municipi. 

SET GRUPS LOCALS ACTUEN A 
LA MOSTRA DOSRIUS SONA

El 14 de juliol, la plaça del Comú va acollir la 
primera edició del Dosrius Sona, una mostra 
musical pionera al municipi impulsada per 
la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament amb 
el doble propòsit de fer arribar al conjunt 
de la ciutadania la diversitat i el talent del 
mosaic musical dosriuenc i donar resposta 
a les inquietuds musicals dels veïns i veïnes.

2a EDICIÓ DE LA JORNADA 
D’ESTUDIS LOCALS ‘DUOS RIOS’

En aquesta segona convocatòria el tema 
d’investigació haurà d’estar emmarcat o 
relacionat amb el municipi de Dosrius (Dosrius, 
Canyamars i El Far) i haurà de pivotar sobre 
qualsevol aspecte de la història, la geografia, 
l’arqueologia, l’art, la cultura, els estudis de 
fons documentals, la natura, el paisatge, 
l’arquitectura, el patrimoni o la figura i l’obra 
de l’Esteve Albert.

Període de presentació de les comunicacions
Fins al 14 de gener de 2019. Abans del 31 
d’octubre de 2018 caldrà cal notificar el títol 
i el tema de la comunicació.

El 9 de febrer, exposició pública de les 
comunicacions
L’Ajuntament es compromet a incloure les 
comunicacions presentades al número 4 de 
la revista ‘Duos Rios’, que serà presentada 
en el marc de la festa de Sant Jordi de 2019.
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El passat 6 de setembre va tenir lloc la trobada 
anual entre l’Ajuntament i la comunitat 
educativa, acte que serveix com a presentació 
oficial del nou curs escolar. 

L’Escola de Música de Dosrius amplia l’oferta 
d’estudis al municipi
Entre les principals novetats que presenta 
el curs escolar 2018/2019 a Dosrius hi ha 
la consolidació del projecte de l’Escola 
de Música de Dosrius. El mes de setembre 
l’espai, inaugurat a principis del 2018, va iniciar 
noves classes de llenguatge musical, conjunts 
instrumentals i grups de cambra i combos.

Noves eines i recursos per a la comunitat 
educativa
El nou curs escolar a Dosrius també estarà 
marcat per l’impuls de nous acords amb el

LA TROBADA DE DOCENTS INAUGURA EL CURS ESCOLAR 2018/2019

CANYAMARS ACULL LA 61a EDICIÓ DE L’APLEC DE MUNTANYA

A l’hora d’esmorzar, practica el ‘Boc’n’ Roll’
Amb l’objectiu de promocionar el foment del 
reciclatge i minimitzar la generació de residus 
al municipi, la Regidoria d’Educació activa 
aquest nou curs la campanya ‘Boc’n’Roll’, 
dirigida als infants dels centres educatius. El 
Boc’n Roll és un embolcall reutilitzable per 
a entrepans, galetes, fruita i altres aliments 
que substitueix els productes tradicionals 
com poden ser la bossa de plàstic o el paper 
d’alumini d’un sol ús. Està format per una cara 
tèxtil de cotó i polièster, i una cara de plàstic 
reciclable i molt resistent. El producte té un 
senzill sistema de tancament que protegeix 
i manté embolcallat l’aliment, adaptant-se a 
les seves dimensions.

En paral·lel, l’Ajuntament seguirà proporcio-
nant el servei d’autobús per als alumnes de 
segon de primària de l’Escola el Castell de 
Dosrius que realitzin el curs de piscina; i es 
reprendrà la campanya ‘Dents fortes i sanes’.

L’Aplec de Muntanya va tenir lloc el 9 de 
setembre al Pla dels Bolets i va comptar 
amb l’acompanyament de les cobles Canigó 
i Cervianenca. Els assistents, a més, també 
van poder gaudir d’un dinar de germanor a 
preu popular i d’un servei de bar i de sortejos 
al llarg de tota la jornada.
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DOSRIUS RECULL MÉS D’11 
TONES DE ROBA USADA EN EL 
PRIMER SEMESTRE DE 2018
Els dosriuencs i dosriuenques han dipositat 
durant el primer semestre de l’any 2018 un 
total d’11.306 kg. de roba usada als conteni-
dors instal·lats al municipi per l’ONG ‘Humana 
Fundación Pueblo para Pueblo’ i pel progra-
ma ‘Roba Amiga’ d’Arca Serveis Ambientals.

Les peces procedeixen dels contenidors on 
s’hi diposita la roba, el calçat, els complements 
i el tèxtil de la llar que ja no s’utilitzen i als 
quals ‘Humana’ i ‘Roba Amiga’ hi donen una 
segona vida introduint-los de nou al mercat 
mitjançant la reutilització o el reciclatge. 

Els contenidors d’’Humana’ recullen 12.000 
peces de roba al municipi
En el cas de l’ONG ‘Humana’, durant els pri-
mers sis mesos del 2018 s’han recollit a Dosrius 
un total de 5.806 kg. de tèxtil usat. 

El projecte ‘Roba Amiga’ recull més de cinc 
tones de tèxtil a Dosrius
Mentrestant, a través dels quatre contenidors 
del projecte ‘Roba Amiga’ ubicats al municipi, 
durant el primer semestre d’enguany s’han 
recollit fins a 5.500 kg. de tèxtil usat. 

LA POLICIA LOCAL DE DOSRIUS 
S’ADHEREIX A LA CAMPANYA 
‘ESCUTS SOLIDARIS’
La Policia Local de Dosrius s’ha adherit a la 
campanya ‘Escuts Solidaris’, impulsada per 
les policies de Sant Celoni, Caldes de Mala-
vella i Hostalric amb l’objectiu de recaptar 
diners destinats a la lluita contra el càncer 
infantil. Així, des del mes de setembre es 
posen a la venda a l’Ajuntament i en diferents 
establiments col·laboradors escuts brodats 
d’aparença similar als oficials de la Policia 
Local, per tal de recaptar fons per a la lluita 
contra el càncer.

Cada escut té un preu de 4€, que s’entrega-
ran a l’hospital Sant Joan de Déu de Barcelo-
na per ajudar a la creació del SJD Pediatric 
Cancer Center, un nou centre hospitalari 
destinat a la investigació i tractament del 
càncer infantil. 

DOSRIUS REFORÇA EL SEU COMPROMÍS EN LA PROTECCIÓ DELS 
ANIMALS DOMÈSTICS I ABANDONATS

El mes de juliol l’Ajuntament de Dosrius i l’As-
sociació d’Amics dels Animals de Dosrius 
(AAAD) van signar un acord de col·labora-
ció, amb vigència fins al 31 de desembre de 
2018, que permetrà renovar la participació del 
consistori en les activitats que l’entitat dugui 
a terme al municipi en matèria de protecció i 
recollida dels animals, acolliment i foment de 
l’adopció dels gossos abandonats o perduts, la 
realització de campanyes de sensibilització, i la 
localització dels propietaris d’animals recollits 
al llarg d’enguany. 

Amb aquest acord, l’Ajuntament destinarà a 
l’entitat dosriuenca aquest 2018 una subvenció 
de 18.000€ per al desenvolupament d’aquelles 

accions i projectes impulsats des del Centre 
d’Acollida d’Animals de Companyia de Dos-
rius encaminats a combatre de forma efectiva 
el maltracte animal i l’abandonament, fomen-
tar l’adopció, i sensibilitzar la població sobre 
la tinença d’animals.
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QUINA ÉS EL TEU VINCLE AMB DOSRIUS?
De petit vivia a Can Massuet del Far i posteriorment ens 
vàrem traslladar amb la família a Canyamars. Aquí hi tinc 
la casa i les amistats. A més, també vaig anar a l’escola 
aquí a Dosrius.

AMB QUINA EDAT I A ON VAS COMENÇAR A 
PRACTICAR NATACIÓ SINCRONITZADA? 
Amb dos o tres anys ja estava a l’aigua perquè els meus 
pares em portaven a la piscina des de ben petit. No va 
ser fins als set anys, però, que vaig començar a practicar 
natació sincronitzada a Vilassar de Mar. Posteriorment ja 
em vaig traslladar a Granollers, en el que va ser el meu 
primer club.

QUÈ ET VA MOTIVAR A PROVAR EN AQUESTA 
DISCIPLINA ESPORTIVA?
Sempre m’he mogut per l’aigua. De petit tenia problemes 
de concentració i era molt hiperactiu i a l’aigua i vaig trobar 
el meu medi perfecte. La natació sincronitzada l’ha vaig 
descobrir per primer cop a través d’un espectacle a les 
piscines de salt de Montjuïc. Em va cridar molt l’atenció i 
em van venir moltes ganes de provar-ho. Amb els meus 
pares ens vàrem informar sobre aquesta disciplina i va ser 
quan m’hi vaig començar a endinsar.  

T’IMAGINAVES ASSOLIR ELS ÈXITS NACIONALS 
I INTERNACIONALS QUE HAS ACONSEGUIT AL 
LLARG DELS DARRERS ANYS?
Per res del món. Quan vaig començar en la natació 
sincronitzada era l’únic noi que la practicava, però mai 
em van impedir-ho. Jo vaig seguir practicant-la, amb el 
suport dels clubs, perquè m’agradava. Més endavant, però, 
sí que se’m van tancar les portes perquè pel fet de ser noi 
no podia competir a campionats espanyols o europeus. 
En aquell moment això et fa tirar enrere, però vaig seguir 

practicant. Finalment, la normativa internacional va canviar 
i he pogut acabar competint al més alt nivell en diversos 
europeus de la disciplina. 

QUIN CONSELL DONARIES ALS NOIS QUE VULGUIN 
INICIAR-SE EN LA NATACIÓ SINCRONITZADA?
Cada vegada, per sort, és més fàcil. Poden contactar-me 
directament a través de les meves xarxes socials si no 
coneixen cap club o piscina que faci aquest esport; o també 
es poden posar en contacte i informar-se a través de la 
Federació Catalana de Natació. El nombre de llicències 
esportives masculines a la sincronitzada creix any rere any. 
En aquest sentit, crec que estem fent molt bé la feina. Hem 
d’animar als nois que ho provin i que deixin de banda els 
comentaris que barregen el sexe amb l’esport. L’esport mai 
hauria de tenir barreres. Qualsevol sexe pot fer qualsevol 
esport.

CREUS QUE EL TEU EXEMPLE ÉS CLAU PER 
PODER SUPERAR LA DISTINCIÓ I DISCRIMINACIÓ 
ENTRE SEXES AL MÓN DE L’ESPORT?
Fa dos anys vàrem iniciar un projecte amb la gent de les 
Panteres Grogues amb l’objectiu de fomentar la natació 
sincronitzada entre tots els joves amb independència 
del seu sexe. Cada vegada hi ha més gent interessada i 
motivada en provar aquesta disciplina i jo estic més que 
encantat de poder-ho compartir amb ells i aprendre els 
uns dels altres.

QUINS SÓN ELS TEUS PROPERS REPTES 
ESPORTIUS?
Cada temporada ens marquem un objectiu. Estem molt 
contents d’haver aconseguit la medalla de bronze a 
l’europeu d’aquest estiu i ara tenim la mirada fixada en el 
mundial de Corea. Intentarem fer el millor resultat possible 
i entrar en el Top-5 del rànquing acostant-nos el màxim al 
pòdium. Tenim moltes ganes de superar-nos. 

Pau Ribes Culla va néixer l’1 de setembre de 1995 a Bar-
celona . Natural de Dosrius i resident a Canyamars, amb 
només 23 anys ja s’ha convertit en una de les figures més 
destacades de la natació sincronitzada. Pioner en la seva 
disciplina, aquest estiu va aconseguir la medalla de bronze 
al Campionat d’Europa de Natació de Glasgow fent parella 
amb la mataronina Berta Ferreras; repetint l’èxit assolit en 
els anteriors campionats europeus. 

Pau Ribes, nedador de natació sincronitzada 
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L’1-O 
segueix ben viu

Aquest mes d’octubre hem commemorat el primer 
aniversari de la celebració del referèndum d’auto-
determinació convocat per la Generalitat de Cata-
lunya l’1 d’octubre de 2017. Una jornada històrica a 
Dosrius i arreu del país que va evidenciar la força i 
la determinació de tot un poble unit en la defensa 
de la democràcia, així com el ferm compromís de la 
societat catalana amb la construcció d’una república 
justa, inclusiva, lliure, plural i avançada.

Malgrat la repressió policial injustificable i la censura 
innòcua de l’Estat espanyol, l’1-O la gent va sortir 
massivament als carrers a defensar els col·legis elec-
torals i a garantir el dret a la llibertat d’expressió de 
tots els ciutadans i la celebració del referèndum. 
A la consulta, el SÍ va guanyar clarament amb un 
resultat indiscutible. 

La República Catalana, doncs, no només va guanyar 
en vots; sinó que també ho va fer en dignitat enfront 
dels embats i la violència desmesurada d’aquells 
qui, amb les seves porres, van ser incapaços d’atu-
rar un procés popular que ja, a dia d’avui, resulta 
imparable. 

A Dosrius i a Canyamars vàrem patir a les nostres 
pròpies carns la repressió policial. Amb prop d’una 
trentena de veïns i veïnes ferits de diversa consi-
deració en unes imatges que van donar la volta 
al món i que van escenificar la cara més fosca de 
l’Estat espanyol. Davant els cops i la violència po-
licial, Dosrius i les seves gents es van unir, alçar i 
rebel·lar, erigint-se en un exemple de pacifisme i 
determinació que passarà als anals de la nostra 
història com a país. 

L’1-O, a més, ha consolidat al municipi l’opció re-
publicana, escenificada el passat 21 de desembre 
en unes eleccions catalanes on a Dosrius els partits 
independentistes van superar el 52,5% dels vots. L’1 
d’octubre, doncs, segueix ben viu. No defallirem. 
Seguirem treballant tots plegats per fer efectius els 
resultats del referèndum i per retornar a casa els po-
lítics i activistes empresonats, exiliats i investigats. 

La nova recollida de brossa a Can 
Massuet i Canyamars

Fa uns mesos que s’ha implantat la nova recollida de 
la brossa, que com sabeu ha consistit en reduir quasi 
un 50% les àrees dels contenidors. Això sí, en totes 
les àrees hi ha contenidors de totes les fraccions, 
però estan més separats, i els veïns han d’obrir els 
contenidors amb unes targetes programades, que 
només obren dos àrees determinades per l’Ajunta-
ment; segons l’equip de govern, per controlar quina 
parcel·la els fa servir i quines fraccions s’obren i així, 
amb el temps, es podrà saber qui recicla i s’ajustaran 
els pagaments dels veïns.

La repartició de les àrees potser no ha estat la més 
encertada, ja que ens han arribat moltes queixes de 
veïns. De fet, es van organitzar i van recollir més de 
200 signatures que van fer arribar a l’Ajuntament, 
però tot continua igual. No va servir de res.

El grup municipal socialista va proposar a l’equip 
de govern que programessin les targetes perquè 
obrissin tots els contenidors i que cada veí fes ser-
vir l’àrea que volgués; i desprès d’un temps, fessin 
la distribució de les zones amb dades reals i d’una 
manera més natural. Els hi vam demanar que una 
targeta era insuficient per a una família, que la gent 
gran té problemes per sentir el soroll del contenidor 
i els hi costava tenir la tapa aixecada i tirar la brossa 
a l’hora. Van contestar que ho tenien molt ben es-
tudiat, que si algun veí volia fer un canvi de lloc que 
ho demanés, farien l’estudi i ho canviarien. Que una 
tarja es el número ideal. Actualment els contenidors 
estan quasi tots oberts.

Al nostre municipi  hi ha àrees que per tirar la brossa 
has de trepitjar terra, perquè no hi ha voreres i no 
s’han acondicionat. Ja hi ha problemes en aquestes 
àrees i ja veurem quan comenci a ploure... i no es 
pugui accedir. Esperem que s’ho pensin i comencin 
a arreglar-les abans de tenir els problemes.
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Aquest mes de juny ha entrat en 
funcionament el nou servei de re-
collida en contenidors a Can Mas-
suet i Canyamars. Els canvis fets 
han estat molt treballats i pensats 
des del punt de vista tècnic per tal 
d’obtenir un objectiu principal: la 
millora en els nivells de recollida 
selectiva.Malgrat que a alguns 
veïns els sembli que el nou siste-
ma els perjudica ja que ens molts 
casos tenen els contenidors més 
lluny i a més han d’obrir-los amb 
una tarja, a la llarga es veurà que 
és un benefici per tots, tant a nivell 
mediambiental com econòmic.

Les fortes sancions previstes pels 
municipis que no arribin a un 60% 
de recollida selectiva el 2020 
(Dosrius estava al 14% el 2017) 
faria que irremeiablement calgués 
apujar la taxa de residus. El nous 
sistema farà que, si el ciutadans 
col·laborem simplement sepa-
rant les deixalles i dipositant-les 
al contenidors que toca, no calgui 
apujar la taxa i a més millorem l’as-
pecte del nostre municipi i contri-
buïm al manteniment del nostre 
medi ambient.Tot i que els primers 
dies del servei alguns veïns no van 
col·laborar fent abocaments in-
controlats, i després de esmerçar 
esforços en el repàs de les àrees, 
en la millora de les senyalitzacions 
dels contenidors i en el control 
dels abocaments que han produït 
l’obertura de diversos expedients 
sancionadors , hem aconseguit 
estabilitzar el servei i comencem 
a tenir dades més que positives. 

Durant molts anys els ciutadans 
hem estat tractats per les admi-
nistracions com a incapaços de 
fer les coses ben fetes, però des 
de La PAC hem cregut sempre 
que els veïns del nostre munici-
pi podíem mirar més enllà de la 
nostre comoditat i pensar en el 
benestar general. Per això vàrem 
creure que calia fer un pas enda-
vant i apostar per un canvi seriós 
i valent en la recollida de residus.

Previsió d’obres 
pendents fins el 
desembre del 2018

Se’ns gira molta feina per com-
plir les previsions que descrivim 
a continuació: 

bUrbanització Can Canyamars-
Polígon A- FASE 1 
Urbanització Can Batlle 

b Ampliació del cementiri 
municipal 

b Substitució de les canals 
pluvials del pavelló de 
Canyamars 

b Asfaltat de diversos carrers 
de Can Massuet

b Plataforma de ressalt al carrer 
Salvador Dalí 

b Obertura del Camí Ral 
Dosrius-Canyamars

Reptes que no serien possibles 
sense l’ajuda de l’equip humà 
del departament d’Urbanisme i 
la Brigada municipal, que al mar-
ge de tot el descrit anteriorment, 
han de portar a terme les feines 
del dia a dia, nous projectes, man-
teniment, etc. 

Cuando las 
personas se 
convierten en 
políticos se deja 
de trabajar para el 
pueblo 

Tenemos un municipio maravi-
lloso, pero nuestros gobernantes 
piensan en otra cosa menos en 
el bienestar de sus ciudadanos. 
Señores regidores del gobierno: 
céntrense en gobernar para las 
personas del municipio y no para 
ustedes mismos. Cumplan las le-
yes de los tribunales y así sere-
mos todos más democráticos. Si 
tanto les gusta la participación 
ciudadana hagan una consulta a 
los ciudadanos de Dosrius pre-
guntándoles qué puntación les 
darían. 

¿Qué ventajas y mejoras han 
aportado ustedes al pueblo en 
casi cuatro años de mandato? Si 
nos fijamos como están las calles 
de suciedad, ya pronto las yerbas 
se comerán las calles y aceras es-
tamos en una situación de pueblo 
tercermundista. 

Ustedes sólo piensan en hacer el 
mantenimiento de limpieza alre-
dedor del núcleo urbano porque 
así se ve que hacen cosas. Yo creo 
que hay que hacer el manteni-
miento día a día y también las rie-
ras para evitar el desbordamiento 
de las mismas. Y no solo cuando 
vienen las fiestas del pueblo, no 
será que lo hacen para justificar 
para contratar empresas que lo 
hagan.



FESTA MAJOR DE DOSRIUS

ESPECIALS FESTES MAJORS

FESTA MAJOR DE CAN CANYAMARS FESTA MAJOR DE CAN MASSUET DEL FAR

El municipi va acomiadar el mes d’agost, el mes més festiu de l’any, gaudint de valent de les 
festes majors de Canyamars, Can Massuet del Far i Dosrius. L’Ajuntament agraeix a tots els 
veïns i veïnes la seva participació i posa en valor la implicació demostrada pel teixit associatiu 
local en l’organització de les diferents festivitats; que un any més, van resultar tot un èxit de 
participació.


