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SEGURETAT CIUTADANA
Emergències 112

Policia Local 937 918 180 
policia@dosrius.cat

SALUT I EMERGÈNCIES
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

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

Edita:
Ajuntament de Dosrius
Redacció i maquetació:  
Mirada Local, SL.

Impressió: 
Mirada Local, SL
Dipòsit legal: 
B-2451-1996
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l’ajuntament apoSta per 
la inSerció laboral de leS 
perSoneS amb diScapacitat
L’Ajuntament -a través del Servei Local 
d’Ocupació- va convidar al municipi a di-
ferents membres i usuaris del projecte IN-
SERTA impulsat per la Fundació Once amb 
l’objectiu de conèixer de primera mà quina és 
la tasca que es duu a terme a través d’aquest 
programa d’inserció laboral per a persones 
amb discapacitat i cercar possibles vies de 
col·laboració entre ambdues institucions.

En representació de l’Ajuntament, a la troba-
da hi van estar presents Anna Maestu, tècnica 
d’Ocupació i, Lluís Farrerons, regidor de Re-
cursos Humans. Anna Maestu assegura que 
“cada  cop són més els usuaris amb algun 
tipus de discapacitat que s’adrecen al Ser-
vei Local d’Ocupació sol·licitant informació 
sobre les eines i recursos que tenen a la seva 
disposició per accedir al mercat laboral”.

Per tot plegat, Lluís Farrerons posa en valor 
i agraeix el treball dut a terme per la Fun-
dació ONCE i avança que “des de l’Ajunta-
ment apostem per afavorir el desplegament 
a Dosrius de recursos de primera mà que 
complementin la tasca ingent que duu a 
terme el Servei Local d’Ocupació i els seus 
professionals i que representin un vertader 
estímul i una veritable ajuda per a la inserció 
laboral de tots els col·lectius”. 

INSERTA Empleo es dirigeix a persones que 
tenen un 33% o més de discapacitat, qualse-
vol tipus de discapacitat, i que es troben en 
situació d’atur. L’entitat està en contacte per-
manent amb les empreses que volen cobrir 
places laborals i que necessiten perfils com 
els que ells tenen a les seves bases de dades. 

Els resultats de les eleccions municipals del pas-
sat 26 de maig a Dosrius van marcar la necessi-
tat d’adoptar una nova correlació de forces al 
capdavant de l’Ajuntament; així com la voluntat 
popular d’apostar per un nou equip de govern 
preparat per a entomar els nous reptes de pre-
sent i de futur del nostre municipi. 

PSC-CP i JxCAT-JUNTS, doncs, hem formalitzat 
un acord de govern que ens permetrà des del 
màxim rigor, treball, proximitat, transparèn-
cia i vocació abordar els principals interessos 
del conjunt de la nostra població, dels nostres 
comerços i entitats, i dels nostres tres nuclis. 

Un govern modern i responsable que, des del 
respecte a la seva pluralitat i diferents sensi-
bilitats, advoca des del primer dia pel diàleg, 
el debat i l’entesa amb la resta de formacions 
polítiques amb representació al consistori per a 
arribar a consensos que beneficiïn tots els veïns 
i veïnes; un equip que, des de la seva fortalesa i 
serenor, posa les persones al centre del debat; 
un grup que, des de la seva estabilitat, vol es-
coltar i atendre les principals necessitats que 
respira la vila per a poder construir conjunta-
ment el poble creixent, sostenible i integrador 
que mereixen tots els dosriuencs i dosriuenques. 
En definitiva, un equip de govern disposat a 
treballar en tot allò que l’uneix.

Entomem aquest repte amb la major de les il·lu-
sions, conscients del llarg camí que ens queda 
per a recórrer, però amb la certesa de comptar 
amb la confiança majoritària dels nostres veïns 
i veïnes.

Finalment, amb l’arribada del mes d’agost us 
desitgem a tots i a totes un bon estiu i unes 
bones festes majors! Gaudiu intensament 
d’aquests dies d’alegria i germanor per a fer 
poble!

Sílvia Garrido Galera 
Alcaldessa de Dosrius 

un pacte de 
Govern eStable i 
repreSentatiu 
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Sílvia Garrido Galera, nova alcaldeSSa de doSriuS
La sala de plens va acollir el 15 de juny la constitució del nou consistori per al mandat 2019-
2023. L’acte va començar amb la formació de la mesa d’edat i, a continuació, els regidors i regi-
dores van prometre, prometre per imperatiu legal o jurar complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Dosrius, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Tot seguit i de forma nominal, els regidors i regidores van procedir a la votació que va perme-
tre a la candidata del PSC-CP, Sílvia Garrido Galera, ser escollida alcaldessa de Dosrius per al 
mandat 2019-2023, amb els vots favorables de 5 regidors del PSC-CP i 2 de JxCAT-JUNTS.

Sílvia Garrido Galera (PSC-CP)
Alcaldessa
Cultura

Joan M. Ribes Artigas (PSC-CP)
2n tinent d’alcalde
Serveis Generals, Noves Tecnologies i Transparència 

Jorge Fernández Carrasco (PSC-CP)
Joventut i Esports

Toñi Pérez Ramírez (PSC-CP)
4a tinent d’alcalde
Serveis Socials i Gent Gran i Sanitat 
i Salut Pública

Pere Rovira Martorell (JxCAT-JUNTS)
1r tinent d’alcalde
Urbanisme, Obres Públiques i Manteniment

Maribel Forné Gil (PSC-CP)
Medi Ambient i Educació

Lluís Farrerons Peñarroya (JxCAT-JUNTS)
3r tinent d’alcalde
Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme, Comunica-
ció, Seguretat Ciutadana i Recursos Humans

eQuip de Govern

Neus Tarensi González
Regidora d’ERC-AM

Eduard Vila Pelegrí
Regidor d’ERC-AM

Judith Coll Garcia
Regidora de LA PAC CUP-AMUNT

Marc Bosch de Doria
Regidor d’ERC-AM

Anna Abril Expósito
Regidora d’ERC-AM

Joan Serra Serrapinyana
Regidor de SDP

opoSició
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el nou eQuip de Govern
El nou equip de govern de l’Ajuntament de Dosrius, liderat per l’alcaldessa Sílvia Garrido, ha iniciat 
el mandat 2019-2023 amb la designació dels nous tinents d’alcalde i la delegació de competèn-
cies als regidors del PSC-CP i JxCAT-JUNTS.

principalS eixoS de mandat de l’eQuip de Govern

1. Progrés econòmic i social: permetre la 
diversificació productiva, l’ocupació estable i de 
qualitat, i la igualtat d’oportunitats en l’accés al 
coneixement.

3. Sostenibilitat: eix fonamental de 
desenvolupament d’un municipi ambientalment i 
territorialment compromès.

5. Bon govern: transparent, que passi comptes 
amb la ciutadania, i que sigui proper. Un govern 
obert i amb canals per a la participació de la 
ciutadania:

b) Consolidació de les polítiques de transparència.

7. Treballar en les urbanitzacions de manera 
consensuada amb els veïns.

9. Mantenir l’actual cos de seguretat, començant 
pel seu Sergent i ampliar-lo en la mesura que 
sigui possible.

10. Mantenir les vies, les places, els carrers, els 
parcs i pistes esportives netes, així com  en un 
estat adequat.

2. Suport al comerç local, al turisme, la pagesia i al 
teixit emprenedor: avançar en el desenvolupament 
de projectes estratègics i atraure noves inversions 
que contribueixin a generar ocupació.

4. Cohesió social: exercici dels principis democràtics, 
de la igualtat de drets i deures i de la solidaritat com a 
instrument compensador de les desigualtats socials. 
Intentar transmetre aquests valors a través de l’esport. 

a) Consolidar i ampliar els pressupostos 
participatius i definir la seva metodologia 
per desenvolupar accions concretes i/o 
pressupostos sectorials.

6. Treballar per evitar que es tornin a repetir les 
onades de robatoris, realitzant totes les mesures 
que siguin necessàries.

8. Garantir de forma prioritària l’arribada de la fibra 
òptica a tots els domicilis.
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l’ajuntament incorpora un nou SiStema d’àudio-vídeo acteS 
L’Ajuntament dona una passa més en el seu 
objectiu d’apostar per a una administració digi-
tal, moderna, transparent i sostenible. Una línia 
d’acció que s’ha traduït en la instal·lació d’un 
nou sistema de vídeo-gravació que permet la 
publicació, enregistrament i visionat en directe 
de totes les sessions municipals plenàries de 
caràcter ordinari i extraordinari.
 
Es tracta d’una eina formada per diverses cà-
meres robotitzades habilitades a la sala de 
plens, que s’han posat en funcionament al 
llarg de les darreres setmanes. Amb aquests 
dispositius, el consistori incorpora les àudio-ví-
deo actes als seus plenaris, i pot emetre en 
directe les sessions a través del seu canal ofi-
cial a YouTube. Totes les sessions emeses en 
directe queden enregistrades i es poden recu-

perar, posteriorment, a través del portal web 
videoactes.dosrius.cat; on es poden consultar 
tots els detalls del ple municipal: vídeo i àudio 
de la sessió, ordre del dia o els resultats de les 
votacions. 

l’eScola municipal de 
múSica de doSriuS obre la 
matrícula pel curS 2019-2020

conjunts instrumentals
llenguatge musical
grups de cambra i combos 

Música per 
a Nadons

Cicle Elemental

Cicle Mitjà 
i Preparatori

1

3
4

5

Iniciació

Sensibilització 
musical

2

Escola 
Municipal 
de Música 
de Dosrius

Matrícula oberta  curs 2019/20

CAN LLETRES 
Josep Argila, 39 - 08450 LLINARS DEL VALLÈS
Tel. 938413776 - emmllinars@amicsdelaunio.org

ESCOLA CASTELL DE DOSRIUS
C/ de l’1 d’Octubre, 
08319 DOSRIUS - emmdosrius@amicsdelaunio.org

el pou de Glaç de canyamarS 
Serà SotmèS a un procéS de 
conServació i reStauració
Els treballs consistiran, principalment, en el 
desmuntatge, neteja, reparació i substitució 
de teules trencades; l’extracció i eliminació 
de plantes inferiors i de la capa biològica que 
cobreix bona part de la superfície exterior; 
la neteja de la superfície dels paraments ex-
teriors; el rejuntat de forats i juntes obertes 
a l’exterior i interior de l’equipament; i la re-
construcció puntual d’àrees afectades. 
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el projecte d’urbanització 
de can canyamarS encara 
noveS faSeS
L’execució del projecte d’urbanització del 
sector Can Canyamars segueix avançant a bon 
ritme i amb pas ferm. Així, durant el mes de 
febrer van finalitzar els treballs corresponents 
a la subfase 1 dels eixos principals del polígon 
A de Can Canyamars, que correspon al primer 
tram de l’avinguda Creu d’Aguilar. 

Mentrestant, ja s’han aprovat els plecs de 
licitació del contracte d’obres d’una nova 
fase del projecte: la subfase 1 de la fase sud-
est, que implicarà un tram del carrer del 
Rocar. El projecte 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.

doSriuS opta a un ajut 
europeu feder per adeQuar 
la torre de leS aiGüeS 
Dosrius és un dels municipis maresmencs 
que ha entrat com a beneficiari de la darrera 
convocatòria del Programa Operatiu Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (PO 
FEDER) de Catalunya 2014-2020. El consistori 
hi participa a través del projecte «L’herència 
del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni 
cultural de la comarca», presentat pel Consell 
Comarcal i gestionat pel Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme; i que integra prop 
d’una vintena d’iniciatives que impliquen a 
diversos municipis maresmencs. 

El Projecte de rehabilitació de la Torre de 
les Aigües com a Centre d’Interpretació 
Patrimonial i Punt d’Informació Turística de 
Dosrius preveu una inversió de 574.839,56€, 
dels quals un 50% estaria subvencionat a través 
del FEDER.

Restauració i ampliació de la Torre 
de les Aigües

Dins del pla per a la promoció del turisme 
al Maresme, per al municipi de Dosrius s’ha 
definit un projecte de rehabilitació de l’edifici 
històric de la Torre de les Aigües i d’adequació 
de l’espai com a  Centre d’Interpretació 
Patrimonial i Punt d’Informació Turística; 
amb el propòsit de convertir aquesta icònica 
construcció de la vila -que actualment presenta 
importants deficiències- en un equipament 
cultural i turístic destinat a difondre el llegat 
històric, artístic i natural i promocionar els 
recursos i productes turístics del municipi: 
visites culturals, rutes, senderisme, ciclisme, 
gastronomia i activitats de lleure.

l’arxiu municipal i l’oficina 
de patrimoni cultural obren 
noveS vieS de col·laboració
L’Arxiu Municipal de Dosrius (AMD) participa 
enguany d’un nou programa de suport 
impulsat per la Central de Serveis Tècnics 
de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la 
Diputació de Barcelona.

Així, a través del programa de Tractament 
Arxivístic s’ha dut a terme la contractació 
temporal d’un tècnic arxiver des del passat 
25 d’abril i fins al pròxim 30 de juny de 2019. 
Mentrestant, aprofitant la inclusió dins d’aquest 
projecte, també està prevista la instal·lació 
d’un nou programa informàtic  a l’Arxiu 
Municipal de Dosrius.
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famílieS doSriuenQueS 
acullen treS infantS 
SahrauíS 
L’Abdalà, l’Arbi i la Nayat són tres infants 
del Sàhara que enguany estan set acollits a 
Dosrius per famílies locals. Els tres provenen 
dels campaments de refugiats de Tinduf, on 
actualment hi viuen unes 150.000 persones 
que en el seu dia van ser expulsades de la 
seva terra -el Sàhara Occidental- i que des de 
llavors (l’any 1975) demanen retornar i poder 
fer un referèndum d’autodeterminació, tal com 
reconeix l’ONU.

Aquests infants, han vingut al municipi en 
el marc del projecte “Vacances en Pau”; 
organitzat per l’Associació WILAIA. Aquest 
programa permet que els més de 450 infants 
sahrauís que venen a Catalunya siguin acollits 
per famílies i participin de diverses activitats 
que tenen com a objectiu donar a conèixer la 
situació del seu poble.  També és important 
l’intercanvi intercultural que es produeix, ja 
que les famílies i els nens i nenes sahrauís 
poden intercanviar experiències, costums i 
més endavant, si és possible, les famílies d’aquí 
poden anar a visitar-los als campaments de 
refugiats. 

Aquests nens i nenes, a més, també reben 
assistència sanitària i participen col·lecti-
vament en activitats en contacte amb els 
infants del municipi. En aquest sentit, es trac-
ta d’una experiència molt enriquidora per a 
totes les parts. Per més informació sobre el 
projecte, els interessats es poden adreçar al 
telèfon 687 761 865.

el pla de carretereS de la 
diputació preveu la millora 
de la via d’accéS a can 
maSSuet del far
L’Àrea de Territori i Sostenibilitat ha traslladat 
a l’Ajuntament les implicacions que tindrà 
al municipi el desplegament del Pla zonal 
de la xarxa de carreteres de la Diputació 
de Barcelona, on hi figuren aquells camins 
municipals que passaran a formar part de 
la xarxa local de carreteres. Alguns dels 
requisits bàsics per ser inclosos en el Pla són 
l’alta intensitat de vehicles, la necessitat de 
millores de seguretat viària i ser la principal 
via de connexió del nucli de població.

Així, s’ha sol·licitat la millora de la carretera de 
Can Pruna (MA-033) de Dosrius, així com dues 
carreteres més de la comarca. La proposta va 
obtenir el vist-i-plau del Consell Comarcal del 
Maresme en la fase de diagnosi i consulta al 
territori del Pla de Carreteres, que es va iniciar 
a l’any 2016. 

El tram, d’1,22 km i de titularitat municipal, 
serà sotmès l’any 2020 a diverses millores 
en el ferm, les contencions, el traçat i la 
senyalització  amb l’objectiu de garantir 
les condicions de seguretat òptimes per a 
circular per aquest vial; un dels més transitats 
del municipi i que dona accés a Can Massuet 
del Far, el nucli amb més població (2.500 
habitants) de la vila.
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la diputació deStina a doSriuS méS de 32.000€ 
del catàleG de ServeiS de 2019
La Diputació de Barcelona ha concedit a Dosrius set ajuts econòmics del Catàleg de Serveis 
de l’any 2019, que sumen un import total de 32.465,53€. Aquestes subvencions permetran a 
l’Ajuntament endegar projectes en diverses àrees sensibles del municipi, com ara salut pública, 
igualtat, esports patrimoni i comerç.

J Campanyes de sanitat 
ambiental (10.176,39€) i d’identificació i 
protecció d’animals domèstics (3.120€)

J Difusió del projecte cultural “Història 
de la Germandat de Canyamars 
(1879)” (2.250€)

J Promoció de l’Ecofira i de la Fira del Bosc-
Canyamars Medieval (8.000€)

J Manteniment del gestor d’expedients 
(2.500€)

J Impuls de polítiques de gènere i igualtat 
(4.174,63€)

J Habilitació de porteries de futbol sala 
(2.244,51€)

nou SiStema 
d’enreGiStrament òptic de 
matrículeS
El consistori ha habilitat un sistema electrò-
nic fix d’enregistrament òptic de matricules a 
la cruïlla de la carretera B-510 amb la rotonda 
Francesc Macià i a una de les rotondes de la 
carretera B-510 venint d’Argentona; si bé l’ob-
jectiu del consistori és ampliar-lo, aquest mateix 
any, a la banda del coll de can Bordoi (carretera 
B-510) que dóna accés al nucli de Can Massuet 
del Far i al Parc del Montnegre i el Corredor des 
de la banda de Llinars del Vallès.

Mentrestant, la plantilla de la Policia Local de 
Dosrius es va incrementar temporalment, a 
principis d’any, amb un nou agent policial que 
va reforçar el servei de seguretat al municipi. 
Amb tot, l’Ajuntament ja treballa en una nova 
convocatòria per ampliar de nou la plantilla 
del cos. 

nou proGrama d’activitatS 
d’”elS localetS” 

La Regidoria de Serveis Socials i Gent Gran de 
l’Ajuntament de Dosrius presenta un nou i di-
vers programa d’activitats esportives, lúdi-
ques i culturals per al darrer quadrimestre 
de 2019.

Les propostes i tallers són gratuïts, van dirigits 
a tots els veïns i veïnes, i es duran a terme des 
del proper mes de setembre -de dilluns a di-
vendres- al Casal de les Cotxeres, el Casal del 
Far-Covasa, el Casal Laietana de Dosrius i en 
diferents equipaments municipals.

En el programa hi figuren cursos i activitats, 
tallers i monogràfics, xerrades i debats, tallers 
inter-generacionals, celebracions de diades i 
sortides. 
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cal víctor
Carrer Major, 70
93 795 50 10

eStima eStiu
Can Prats (Canyamars)
645 656 066

pintor j. viñolaS
600 782 706

B A què es dedica el seu negoci?
Bar/Restaurant.

B Des quan tenen establert el seu negoci a Dosrius?
Fa 32 anys: 12 anys com a Can Miqueló, i des del 1999 que vam 
establir-nos com a Cal Víctor.

B Quin dirien que és el seu tret diferencial?
Cuina casolana, aliments de proximitat, cartes específiques per 
esmorzars (per a ciclistes, excursionistes...), menú diari pels clients 
pròxims i habituals, i una carta amb gran varietat on destaca la 
bona relació qualitat/preu. També destaca l’entorn idíl·lic i una 
ubicació pròxima a la ciutat.

B Quina és la seva idea de negoci?
Estima Estiu és un espai terapèutic de trobades de consciència 
i emocions a la natura.

B D’on va sorgir aquesta?
Sorgeix de les ganes de compartir els beneficis emocionals, men-
tals, corporals i espirituals obtinguts de la teràpia Gestalt i de 
totes les activitats holístiques que s’ofereixen

B Què significa i què implica per a vostè ser emprenedor?
Ser emprenedor per mi és sentir tanta il·lusió i fe en el que fas 
que no pots no compartir-ho. I implica també un alt grau de 
responsabilitat.

B A què es dedica el seu negoci?
Em dedico a la pintura en general, tant d’habitatges com grans 
naus, concessionaris... 

B Des quan té establert el seu negoci a Dosrius?
Porto treballant al municipi des que vaig començar amb l’Antonio 
Vargas. Ell em va ensenyar aquesta professió quan jo tenia 17 anys. 
I farà ja uns 15 anys, aproximadament, que em vaig fer autònom.

B Quin diria que és el seu tret diferencial?
Intento ser responsable amb la meva feina, proper al client i que 
ell quedi content.

calvictor@hotmail.es

www.calvictor.com @restaurantcalvictor

www.facebook.com/restaurantcalvictor/

info@yahzen.com

www.estimaestiu.com @Yahzen

@estimaestiu
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la correcta GeStió delS reSiduS éS coSa de totS
L’abocament improcedent de residus a la via pública i els actes de vandalisme envers les àrees 
de contenidors comporten un important sobrecost en el servei de recollida dels residus muni-
cipals i en la seva posterior gestió.  Mentrestant, garantir el bon funcionament dels contenidors, 
així com fer un ús adequat del servei de recollida de restes verdes de jardí i de mobles i volumi-
nosos, contribueix a millorar la imatge del municipi i a beneficiar l’entorn. Per a més informació 
consulta el web www.dosriusresidus.cat.

l’adopció, una via per a la protecció delS animalS
La Neska i el Pluto són dos gossos que busquen l’oportunitat de ser adoptats per una família ge-
nerosa que sàpiga cuidar-los i gaudir de la seva vitalitat, noblesa, incondicionalitat i fidelitat. I és 
que malgrat la seva vellesa, aquests gossos ofereixen l’oportunitat de compartir moments únics. 
En aquest sentit, l’Ajuntament recorda que l’adopció -més enllà dels seus beneficis per a la sa-
lut- és una via per a regalar una nova oportunitat a animals abandonats i per a reduir la saturació 
dels refugis i millorar les condicions dels animals que hi viuen.
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campanya per eliminar elS excrementS 
animalS de la via pública

L’Ajuntament impulsa una campanya informativa per eradicar els excrements de gossos de 
la via pública. El consistori s’ha marcat com a objectiu combatre aquesta actitud incívica que 
manifesten els propietaris d’alguns animals.

L’ordenança reguladora de la tinença d’animals estableix que els conductors dels animals estan 
obligats a retirar les deposicions fecals i a dipositar-les, ben embolcallades, en una paperera o 
contenidor. En aquest sentit, deixar excrements d’animal sense recollir és un infracció greu san-
cionable d’acord amb l’Ordenança reguladora de la Tinença d’animals domèstics i de companyia. 

poSa elS reSiduS al contenidor Que toca
Al llarg dels darrers mesos s’han detectat als contenidors del municipi diversos residus que és 
necessari dipositar a la deixalleria; entre ells, para-xocs de cotxes, rodes de bicicleta, tubs de 
plàstic...; així com restes vegetals i tèxtils que s’han de gestionar a través del servei de recollida 
de restes de jardí i dipositar al contenidor de roba. Tot allò que no va al contenidor corresponent 
s’anomena impropi, i els impropis penalitzen en la revalorització d’aquests residus quan es ges-
tionen. Pots consultar on va cada residus al web www.residuonvas.cat.

MOBLES I  
VOLUMINOSOS
• Mobles: armaris, sofàs, cadires,...
• Matalassos
• Electrodomèstics
• Fustes grans

Recollida els dilluns.  
Cal trucar 
prèviament  
als telèfons  
93 799 62 80 
681 22 95 54

Màxim 1 m3.

RESTES VERDES 
DE JARDÍ
• Pinassa i fullaraca en general
• Gespa
• Herbes
• Flors seques

Recollida els dimarts i divendres.  
Cal trucar prèviament als 
telèfons 93 799 62 80 
681 22 95 54

Cal dipositar les restes  
en bosses específiques  
de100 litres.

Màxim 6 bosses per  
habitatge i dia de  
recollida.

NOVES ÀREES COMPLETES  
DE CONTENIDORS AL CARRER

RECOLLIDA A LA
PORTA DE CASA

ORGÀNICA
• Restes de fruita, verdura, carn i peix  

(tant cru com cuit)
• Closques d’ou, marisc i fruits secs
• Pa sec
• Marro de cafè i 

bosses d’infusió
• Paper de cuina i 

tovallons bruts de 
paper

• Taps de suro

Els contenidors 
marrons es buiden  
els dimarts, dijous  
i dissabtes.

PAPER I CARTRÓ
• Caixes  de cartró
• Bosses de paper
• Diaris i revistes
• Oueres de cartró
• Fulls de paper,  

llibretes i cartolines

Els contenidors blaus  
es buiden els dimarts  
i els dissabtes.

VIDRE 

• Ampolles de vidre  
(sense tap)

• Pots de vidre  
(sense tap)

Els contenidors verds  
es buiden els dimecres.

RESTA
• Pols d’escombrar
• Puntes de tabac
• Bolquers, compreses i tampons 
• Plats i gots trencats
• Apòsits sanitaris
• Excrements d’animals
• Cendra (un cop refredada)

Els contenidors grisos  
es buiden els dilluns,  
dimecres, divendres  
i diumenges.

ENVASOS
• Ampolles i garrafes de plàstic
• Pots de plàstic i de iogurt
• Llaunes de conserves de ferro
• Llaunes d’alumini de begudes
• Brics de begudes
• Safates de porexpan
• Bosses de plàstic i 

plàstic film
• Paper d’alumini
• Tapes de pots i 

ampolles

Els contenidors  
grocs es buiden 
els dilluns i els 
divendres

Dosrius Residus Model 2 Triptic.indd   2 20/12/17   13:33
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principalS  meSureS de SeGuretat per a la 
prevenció d’incendiS
L’Ajuntament recorda que durant l’estiu cal complir les mesures de prevenció d’incendis forestals. 
La Llei de prevenció d’incendis forestals de la Generalitat (Decret 123/2005) recull un conjunt 
de mesures de protecció que els titulars de les parcel·les han de complir. 

6 m

6 m
≥25 m

Sotabosc desbrossat

Si arriba el foc,
estàs preparat?
Mesures d’autoprotecció en incendis forestals 
per a edificacions, urbanitzacions i nuclis de població

Habitatges aïllats i edificacions

Nuclis de població i urbanitzacions

Mantingueu una franja de protecció de 

com a mínim 25 m al voltant de la 

urbanització, amb la vegetació aclarida. 

Les parcel·les interiors també han d’estar 

amb el sotabosc desbrossat i la densitat 

dels arbres reduïda (6 m entre ells).

≥25 m

Franja exterior
perimetral

Parcel·la interior
sotabosc desbrossat

6 m 6 m

Creeu una franja de protecció de com a mínim

25 m al voltant de les edificacions, amb la 

vegetació aclarida.

Desbrosseu el sotabosc i aclariu la densitat 

dels arbres (6 m entre ells). Allunyeu de les 

edificacions tot el que pugui cremar (llenya, 

restes vegetació, etc.). 
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ecoloGia i paGeSia eS donen la mà a l’ecofira 2019
El cap de setmana del 4 i 5 de maig Dosrius va acollir l’Ecofira, la Fira Ecològica de referència del 
Maresme. Un projecte impulsat per l‘Ajuntament i que amb només quatre edicions a les seves 
esquenes ja s’ha consolidat com un punt de trobada a la comarca d’empreses, entitats i experiències 
entorn de la sostenibilitat i l’ecologia. L’organització agraeix el compromís de totes les persones 
que enguany han participat de la cita, així com la implicació i el suport de totes les entitats i 
professionals que hi han pres part; en la que ha estat una nova i exitosa edició d’aquest projecte.



DO
SR

IU
S 

ES
 M

OU
15

el pou de Glaç de canyamarS deSborda cultura 
Desenes de veïns i veïnes i persones vingudes d’arreu de la comarca es van aplegar el mes 
de juliol al Pou de Glaç de Canyamars per gaudir i compartir una gran vetllada cultural amb 
la celebració de l’acte de lliurament de premis de la desena edició del Concurs Literari 
Esteve Albert i del Festival Poesia i+.

Lliurament de premis del X Concurs Literari Esteve Albert

Aquest 2019 s’hi van presentat un total de 43 treballs en el que suposa un rècord de participació.

Festival Poesia i+

Enguany, Canyamars va repetir com una de les seus del projecte i ho va fer amb el recital poètic 
de Núria Martínez Vernis i l’actuació musical d’Albert Pla. 

Poesia

De 6 a 8 anys
1r premi: Sirina, per “El cor” 
2n premi: Lleopart vermell, per “La felicitat”

De 9 a 11 anys
1r premi: Recher Beket, per 
“El procés de la vida”
2n premi: Ulls de gat, per “Pobre Jordi”

De 12 a 14 anys
1r premi: Seven, per “Mentides” 
2n premi: Apple, per “L’esforç”

De 15 a 18 anys
1r premi: Mine, per “Dona valenta” 
2n premi: desert

De 19 anys en endavant
1r i 2n premis deserts

Microrelats

1r i 2n premis deserts

Prosa

De 6 a 8 anys
1r premi: Cavaller vermell, per “Karim”
2n premi: Koko, per “La neandi i en Dani”

De 9 a 11 anys
1r premi: Sunshine i Monic, per 
“La nena sense nom” 
2n premi: desert

De 12 a 14 anys
1r premi: Rut ina may, per “Bucle” 
2n premi: The J., per “Hola. Em dic Emma”

De 15 a 18 anys
1r premi: Dofí, per “Assassinat a sang freda”
2n premi: Roc Casales, per “Febrer”

De 19 anys en endavant
 1r i 2n premi deserts
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l’ajuntament incorpora un 
oriGinal del llibre “petita 
vall” d’eSteve albert i corp
El passat 9 de febrer, en el marc de la II Jornada 
d’Estudis Locals Duos Rios, la senyora Anna 
Garcia Gotarra, veïna de Canyamars, va fer 
entrega a l’alcalde Marc Bosch d’un exem-
plar original de l’obra “Petita Vall”, escrita 
per Esteve Albert i Corp. L’obra, publicada 
l’any 1946, és un recull de poesies dedicades 
al municipi de Dosrius. Amb tot, l’exemplar 
donat a l’Ajuntament conté una peculiaritat 
que el fa únic: una dedicatòria del cèlebre 
poeta dosriuenc a l’actriu de teatre i de cine-
ma Montserrat Julió Nonell, nascuda a Mataró 
l’any 1929 i que es va haver d’exiliar a Xile.

Èxit de participació a la II Jornada d’Estudis 
Locals Duos Rios
Prop d’una seixantena de persones es van 
reunir a principis del mes de febrer a la Sala de 
Plens del consistori per assistir a la presentació 
de les 15 comunicacions sobre prehistòria, 
història, art, patrimoni, cultura, meteorologia, 
natura i paisatge de Dosrius, Canyamars i El Far, 
que enguany han pres part d’aquest projecte 
impulsat per l’Ajuntament. Els diferents articles 
presentats, a més, s’han publicat al número 4 
de la revista ‘Duos Rios’, que va veure la llum 
el 26 d’abril.

doSriuS acull la 
preSentació del llibre “elS 
poeteS del mareSme”
La Sala de Plens de l’Ajuntament va ser la 
seu seu el 15 de març de la presentació pú-
blica del llibre “Els poetes del Maresme (del 
segle XVI a l’any 2000)”, escrit a tres mans 
per Isidre Julià i Avellaneda, Josep Lladó i 
Pascual i Emília Illamola Ganduxé. 

el torneiG de 24 horeS de 
futbol Sala apleGa méS de 
800 eSpectadorS
El cap de setmana del 6 i 7 de juliol el Polies-
portiu de Dosrius va ser la seu de la segona 
edició del Torneig de 24 Hores de Futbol 
Sala, organitzat pel C.D. Esmeralda Futsal i 
el Club F.S. Dosrius amb la col·laboració de 
l’Ajuntament. La cita va ser tot un èxit de par-
ticipació i d’assistència, i és que al llarg dels 
dos dies més de 800 persones es van acos-
tar al pavelló d’esports per gaudir d’aquesta 
competició que va coronar a l’equip Blau Cel 
(Barcelona) com a campió.
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viu leS feSteS majorS 
d’aQueSt 2019!

Canyamars (1-4 d’agost), Can Massuet del Far 
(8-11 d’agost) i Dosrius (29 d’agost – 1 de se-
tembre) tornen a omplir enguany els carrers de 
color, festivitat, alegria tradició i cultura durant 
la Festa Major. El programa d’activitats el po-
deu consultar al web www.dosrius.cat.

Com ja és tradició al llarg dels darrers anys el 
disseny de la imatge de les festivitats ha anat a 
càrrec d’una personalitat del municipi, que n’ha 
cedit els seus drets de reproducció al consistori. 
En aquest cas, es tracta del polifacètic artista, 
músic, escriptor i pintor local Pep Lladó. 

en joan de canyamarS, 
protaGoniSta del dia 
internacional delS arxiuS
El 8 de juny, l’Ajuntament es va sumar a la 
commemoració del Dia Internacional dels 
Arxius amb l’organització d’una conferència 
que el Doctor Valentí Gual i Vilà va impartir sota 
el títol “Matar lo rei. La història de Joan de 
Canyamars a la llum de les fonts documentals”; 
i que va versar sobre la figura d’aquest icònic 
personatge dosriuenc cèlebre pel seu regicidi 
frustrat contra Ferran el Catòlic l’any 1492.

I la trobada va culminar amb la presentació 
del programa de digitalització de les Actes del 
Ple Municipal dut a terme al municipi l’any 2017; 
i que ha permès digitalitzar totes les actes dels 
plens municipals des de l’any 1852 fins al 2014.

l’ajuntament impulSa el 
iii concurS fotoGràfic de 
doSriuS, canyamarS i el far

joan manel riera i vidal 
recull en un llibre la 
hiStòria i elS atractiuS de 
doSriuS, canyamarS i can 
maSSuet del far
El mes d’abril, va veure la llum un nou tre-
ball literari que té com a protagonistes cen-
trals Dosrius, Canyamars i Can Massuet del 
Far. Es tracta del llibre “Som rius”, escrit 
per Joan Manel Riera i Vidal. Sota aquest 
original títol, que juga i associa l’origen del 
nom de “Dosrius” amb conceptes com la 
felicitat (“somrius”), Joan Manel Riera i Vidal 
convida al lector a fer un viatge singular a 
través de la història d’aquests tres nuclis i un 
fascinant recorregut pels encants naturals, 
patrimonials i culturals que atresora la vila.
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Un pacte de poble, de respecte i 
de convivència

Després de les eleccions municipals del 26 de maig, el primer que hem de fer és donar-vos 
les gràcies a tots aquells que heu confiat en nosaltres i demanar als que no ho vàreu fer, 
que ens doneu un vot de confiança, ja que durant aquest mandat 2019-2023 treballarem 
per a tots/es les persones  que viuen a Canyamars, Can Massuet del Far i Dosrius.

Aquest 2019 s’ha configurat com un any de canvis, els resultats electorals han determinat 
que poguéssim consolidar un pacte per treballar pels veïns del nostre municipi.

El nostre pacte amb Junts per Catalunya Dosrius no és un pacte ideològic, és un pacte 
de poble, d’arranjar les petites coses del dia a dia, de tenir nets els parcs, els carrers; és, 
en definitiva, un pacte de respecte i convivència envers a tots i totes, que ens faci sentir 
orgullosos del lloc meravellós en el que vivim.

Volem introduir en el nostre dia a dia les vostres opinions, el vostre model de poble, les 
activitats que més us agradarien que féssim; en definitiva, us volem fer partícips de les 
modificacions que anirem fent durant aquest mandat.

És per això que us animem a seguir el nostre perfil a la xarxa social Facebook (www.
facebook.com/parlemclarsocdos/) que activarem amb nous continguts a partir del mes 
de setembre.

psc@dosrius.cat

www.dosrius.socialistes.cat

www.facebook.com/pages/ca-
tegory/Political-Organization/
PSC-Dosrius-158551941522017/

Més determinats que mai a 
seguir treballant per Dosrius

Els veïns i veïnes han decidit a les urnes. I ara ens toca encarar com a partit, i amb les 
energies plenament renovades, una nova etapa a l’Ajuntament de Dosrius: fiscalitzant i 
controlant l’acció del nou equip de govern, dialogant i col·laborant amb la resta de grups 
municipals, aportant propostes de millora, i defensant i dotant de nou contingut el model 
de poble que des d’ERC hem defensat i desplegat al llarg del darrer mandat. Un projecte 
cohesionador que ha quedat demostrat que és plena garantia de benestar i de progrés. 
Així, durant el període 2015-2019, i al capdavant de l’Ajuntament, hem aconseguit convertir 
Dosrius en un municipi actiu, dinàmic, innovador, creador d’oportunitats i en un dels més 
creixents de la comarca del Maresme.

En aquest sentit, hem treballat de forma ingent per a complir el nostre programa electoral: 
desencallant actuacions estratègiques com el projecte d’urbanització de Can Canyamars; 
iniciant treballs necessaris com la urbanització de Can Batlle per a la construcció de l’edifici 
de l’Institut Els Roures i la biblioteca; acostant l’acció de govern i facilitant la relació entre 
administració i ciutadania a través del nou web municipal o del servei d’administració 
electrònica; donant a conèixer arreu la història i la singularitat de la nostra vila a través de 
la Fira del Bosc-Canyamars Medieval o l’Ecofira; generant nous llocs de treball qualificats 
mitjançant el projecte de promoció econòmica Quatre Ribes; o garantint la seguretat 
ampliant la plantilla de Policia Local i implementant les primeres càmeres de lectura de 
matrícula i adoptant mesures arreu dels tres nuclis. Una llarga llista de projectes dels quals 
ens en sentim plenament orgullosos conscients que han generat un important salt qualitatiu.

Ara, doncs, és moment de seguir aportant el nostre granet de sorra des de Dosrius en la 
construcció de la República i de continuar atenent les necessitats i interessos de tots els 
veïns i veïnes per a construir plegats la vila que anhelem.

esquerra@dosrius.cat

www.esquerra.cat/dosrius

www.facebook.com/ERCDosrius/

@ERC_Dosrius

@erc_dosrius

Dosrius, el centre de la nostra 
prioritat

Als municipis petits es veu ben aviat qui s’ha posat en política per treballar per al 
poble i qui vol utilitzar el poble per començar a fer carrera política. Tothom sap que 
nosaltres som dels primers. Ens mou només Dosrius, Canyamars i Can Massuet del Far. 
I quan tothom entengui aquest criteri tan simple, entendrà totes les nostres decisions.

Als pobles, les sigles polítiques no són decisives, ho són les persones. I a l’hora de 
pactar, la confiança i la química personal ho és tot. Després de les eleccions ens vam 
plantejar tres opcions: pactar amb ERC+LaPAC-CUP, pactar amb el PSC o abste-
nir-nos. Nosaltres sempre hem anat de cara, hem explicat les negociacions i en quin 
estat estaven, en tot moment. Amb aquest propòsit ens vam presentar a l’assemblea 
de Junts per Catalunya Dosrius i els vam explicar com estava tot, què es podia fer 
amb uns i què es podia fer amb els altres... i es va votar. Més del 51% de l’assemblea va 
veure millor, amb més garanties i amb més solidesa un pacte amb la Sílvia Garrido. La 
veritat és que l’actitud de l’actual alcaldessa sempre ha estat oberta i receptiva. La 
seva manera de fer facilita les coses.

La Sílvia Garrido és una bona acompanyant per treballar per Dosrius, Canyamars i 
Can Massuet del Far. La nostra formació no ha hagut de renunciar a res per pactar 
amb la Sílvia Garrido el govern del poble. Cadascú sap on és. En política, igual que a la 
vida, el respecte i la confiança són valors que ajuden a tirar endavant grans projectes. 
I Dosrius és un gran projecte.

provira@dosrius.cat

lfarrerons@dosrius.cat
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Quatre anys amb molta 
feina feta

Després de les eleccions municipals del 26 de maig i fruit del pacte de govern entre el PSC 
i Junts per Catalunya hem passat a l’oposició. Però estem molt contents de la feina feta 
durant els darrers quatre anys, i per això volem fer un  ràpid balanç de la nostra gestió del 
mandat. Hem fet una gestió diligent i eficient, i malgrat segur que hem fet errors, hem 
aconseguit complir el 70% del nostre programa electoral en les regidories gestionades i el 
69% del pla de mandat. Cal dir que hem hagut de gestionar algunes de les regidories més 
complexes i de les que sovint no es veu la feina feta, però estem especialment contents de 
la gestió que s’ha fet per modernitzar i fer molt més transparent la gestió del consistori.

Alguns del temes treballats ha destacar són el notable increment de les activitats cultu-
rals, la millora espectacular en la recollida selectiva, la posada en marxa de la participació 
ciutadana amb l’aprovació del Reglament de Participació Ciutadana o totes les accions 
a nivell de transparència (plens oberts, vídeo-actes, poral de transparència...)

També volem destacar la implantació de la tramitació electrònica, les millores en la gestió 
del personal municipal (amb la creació d’un Departament de Recursos Humans), el res-
tabliment de la negociació col·lectiva o la gestió dels riscos laborals, que eren merament 
testimonials. Des d’aquí, volem agrair molt la tasca feta per totes les treballadores i tre-
balladors municipals, la seva professionalitat i diligència que fa possible el funcionament 
d’aquesta administració essencial pel benestar de les veïnes i veïns del municipi.

Esperem doncs que el govern actual faci una feina per totes i tots els veïns i que no retorni 
a la vella política clientelar que el PSC va estar exercint durant molts anys.

info@lapaccup.cat

www.lapaccup.cat

www.facebook.com/Lapac2r/

Fets, no paraules

somdelpoble@hotmail.com 

www.facebook.com/SOM-DEL-
POBLE-2449811245287435/

B Arranjament, pavimentació i voreres de 
Can Massuet del Far: 10.000€.

B Pavimentació dels carrers de Can Massuet 
del Far i habilitació d’una plataforma de 
ressalt a Dosrius: 157.000€

B Projecte d’urbanització de Can Batlle: 
938.000€.

B Projecte UA-XIA a Can Canyamars: 
346.000€

B Arranjament de camins de Dosrius: 
44.000€

B Substitució de col·lectors al carrer Ocata: 
111.000€. 

B Arranjament de carrers i pous de registre 
a Can Massuet del Far: 370.000€.

B Substitució de col·lectors al carrer Sant 
Pau: 39.000€.

B Projecte d’adequació de la plaça de de 
Can Massuet del Far: 133.000€.

B Pavimentació del vial de l’Església de Sant 
Esteve: 24.000€.

B Sistema de calefacció i d’aigua calenta 
amb biomassa per a l’Escola Castell de 
Dosrius el pavelló  de Dosrius: 193.000€.

B Col·lector d’aigües pluvials als carrers 
Sant Llorenç i Burriac de Can Massuet 
del Far: 45.000€.

B Arranjament de carrers de Can Massuet 
del Far: 63.000€.

B Arranjament de voreres en mal estat de 
Can Massuet del Far: 23.000€.

B Asfaltat de carrers de Dosrius: 15.000€.

B Col·lectors d’aigües pluvials al carrer Agu-
des de Can Massuet del Far: 45.000€.




