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Especial 
Pressupost 
Municipal 2020   

Can Batlle ja 
està preparat 
per acollir el nou 
edifi ci de l’Institut 
Els Roures i la 
nova Biblioteca    

Coneixes 
el nou model 
de recollida 
de residus?   

La fi bra òptica 
arriba a Dosrius
i a Canyamars    

LA FIRA DEL BOSC
TORNA A OMPLIR CANYAMARS
DE MÀGIA I HISTÒRIA
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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 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 Serveis Socials serveissocials@
dosrius.cat

Centre d’Acollida d’Animals
de Companyia de Dosrius 

937 918 225

SEGURETAT CIUTADANA
Emergències 112

Policia Local
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

Casal Covasa 937 919 652

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 (Manuel) 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

serveisgenerals@
dosrius.cat

Regidoria de Serveis Generals

Regidoria de Comunicació premsa@dosrius.cat

Regidoria de Sanitat sanitat@dosrius.cat

Edita: 
Ajuntament de Dosrius

Redacció i maquetació:
Mirada Local, S.L.

Impressió: 
Mirada Local, S.L.

Dipòsit legal:
B-2471-1996

667 424 811



E
D

IT
O

R
IA

L
03

2020.
NOUS 
REPTES, 
NOUS 
PROJECTES

Sílvia Garrido, Alcaldessa.

Comencem un nou any. I ho fem amb l’aprovació del Pressu-
post Municipal per a 2020. Uns comptes que, malauradament, 
no preveuen totes les inversions que com a govern municipal 
voldríem. I és que en aquest inici de mandat ens hem trobat 
amb uns pressupostos anteriors (2018 i 2019) que trencaven la 
regla de despesa que l’Estat espanyol obliga a complir als ajun-
taments, la qual cosa ens ha obligat a aprovar un Pla Econòmic 
Financer.
 
L’aprovació del PEF implica un seguit de restriccions econòmi-
ques que han afectat notablement el capítol d’inversions i han 
ajornat alguns projectes estratègics que el poble necessita. No 
obstant, la solvència de l’Ajuntament és bona i el nivell d’en-
deutament està per sota del màxim establert, així que des del 
govern municipal ja estem treballant per tal que a partir de 2021 
(un cop acomplerts els compromisos del Pla) puguem reactivar 
el full de ruta que teníem previst.

Malgrat totes les restriccions, el Pressupost Municipal de 2020 
inclou partides importants de millora del nostre poble, sobretot 
en el terreny de la via pública, el manteniment dels equipaments 
i la seguretat ciutadana. Pel que fa a aquest darrer àmbit, el 
marge de maniobra de l’Ajuntament és, novament, escàs, ja 
que la normativa no ens permet ampliar la plantilla de la Policia 
Local com nosaltres voldríem. Tot i així, estem treballant des 
del primer dia per tal de reestructurar i optimitzar els recursos 
humans disponibles. De fet, la Policia Local compta ja amb una 
nova Direcció (un sergent de llarga experiència i trajectòria), ha 
pogut consolidar dues places i disposarà properament d’una 
nova agent. Des del govern municipal desitgem que aquests 
canvis permetin a l’equip policial dosriuenc intensifi car encara 
més l’excel•lent tasca que realitzen al servei de la ciutadania.

No voldria acabar aquestes línies sense desitjar a tots els veïns 
i veïnes de Dosrius un feliç 2020, tant en el terreny personal 
com en el col•lectiu. Un any que des del govern municipal dedi-
carem a millorar el nostre poble i fer-lo una mica més còmode, 
agradable, modern, inclusiu i exemplar. Un poble, en defi nitiva, 
del qual ens puguem sentir orgullosos totes les persones que 
en formem part.

DOSRIUS RECUPERA 
EL CAMÍ RAL 
FINS A CANYAMARS

L’Ajuntament de Dosrius ha donat per fi na-
litzats els treballs de recuperació de l’antic 
Camí Ral que connecta Dosrius amb Can-
yamars, al seu pas per Can Bigues i l’aigua-
barreig de la riera de Can Rimbles amb la de 
Canyamars.

L’obra executada ha permès habilitar un nou 
traçat que transcorre per terreny pràcticament 
pla i que manté com a paviment el sauló pro-
totípic de la zona. Així, l’actuació ha compor-
tat la recuperació d’un tram original del Camí 
Ral de Dosrius a Canyamars que havia desa-
paregut entre 1986 i 1994 i que té un especial 
interès, ja que se’l considera part de la Xarxa 
viària bàsica dins el Pla de Prevenció mu-
nicipal d’Incendis forestals (PPI).

En aquest sentit, Pere Rovira, regidor d’Urba-
nisme, emmarca aquesta acció en la voluntat 
de l’equip de govern de “seguir posant en 
valor i dignifi cant els vestigis històrics del 
municipi”. Ara, un cop fi nalitzades les obres, 
el consistori i la Diputació de Barcelona ja tre-
ballen conjuntament en la defi nició i execució 
d’un projecte de senyalització del Camí Ral.
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El Ple de l’Ajuntament de Dosrius va donar 
llum verda el passat 9 de gener al Pressupost 
Municipal per a l’any 2020. Els comptes mu-
nicipals posen l’accent en el manteniment i 
millora dels equipaments municipals i de la 
via pública, l’impuls d’una App de l’Ajunta-
ment, la urbanització de Can Canyamars i 
l’adequació de la Torre de les Aigües.

UNS COMPTES MARCATS 
PEL PLA ECONÒMIC FINANCER

Lluís Farrerons, regidor d’Hisenda, afi rma que 
“no és el pressupost que com a equip de go-
vern voldríem aprovar. Hi ha moltes més co-
ses que ens agradaria fer, però el Pla Econò-
mic Financer ens limita aquest 2020 el marge 
de maniobra que tenim com a Ajuntament”. 
Tot i aquestes restriccions, Farrerons avança que 
l’equip de govern ja treballa per tal que, un cop 
acomplertes les restriccions del Pla Econòmic Fi-
nancer, es puguin “tirar endavant, a partir de 
2021, altres projectes”.

PRESSUPOST 2020

ADEQUACIÓ DE LA TORRE
DE LES AIGÜES A TRAVÉS
D’UN FONS FEDER

També destaca una partida de 21.021€ per a la 
participació de Dosrius al Programa Operatiu 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(PO FEDER) de Catalunya 2014-2020, per tal 
d’impulsar un projecte de rehabilitació de l’edi-
fi ci històric de la Torre de les Aigües i d’ade-
quació de l’espai com a Centre d’Interpretació 
Patrimonial i Punt d’Informació Turística.

L’AJUNTAMENT APOSTA PER
LA TRANSPARÈNCIA AMB UN NOU
APLICATIU PER A MÒBILS

Els comptes per a aquest 2020 també preveuen 
la posada en marxa d’una App municipal, és a 
dir, d’un aplicatiu per a dispositius mòbils on tro-
bar tota mena d’informació relativa a l’actualitat, 
els serveis i l’agenda del municipi, així com un es-
pai específi c des del qual fer arribar al consistori 
incidències detectades a la via pública. 

OPTIMITZANT ELS RECURSOS
DE LA POLICIA MUNICIPAL

Atès que la llei no permet ampliar la plantilla mu-
nicipal, l’Ajuntament treballa en la reestructuració 
i optimització dels recursos humans de la Policia 
Local a fi  que els agents puguin intensifi car encara 
més l’excel•lent tasca de servei a la ciutadania que 
realitzen diàriament. En aquest sentit, el Pressu-
post Municipal de 2020 preveu la incorporació a 
la plantilla d’una nova agent, una contractació 
que s’emmarca en la conversió, per part de l’Ajun-
tament, de la plaça de vicesecretari actualment no 
coberta. La nova incorporació arriba acompanya-
da, a més, de la consolidació de dues places 
d’agents i del relleu efectuat recentment en la Di-
recció del cos policial municipal, que ha permès 
l’arribada d’un nou sergent amb llarga experièn-
cia i trajectòria en tasques de direcció policial. 

VOTS
EN CONTRA: 1

ABSTENCIONS: 5
VOTS A FAVOR: 7
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45.500 €

10.000 €

 17.000 €

8.000 €

342.261€

10.000 €

10.000 €

 4.500 €

3.000 €

20.000 € Renovació
fanals

Càmeres 
vigilància
contenidors

Radar 
pedagògic

Aire condicionat 
Escola Bressol 

Mobiliari

Obres d’urbanització
de Can Canyamars 

APP Dosrius

Caldera
de biomassa

Asfaltat
de carrers 

Tractament de la vegetació
de les parcel•les municipals  

615.430 €
EN INVERSIONS
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El Ple municipal extraordinari celebrat el passat 
19 de desembre va aprovar el Pla Econòmic 
Financer (PEF) elaborat per l’àrea de Serveis 
Econòmics de l’Ajuntament de Dosrius i pel Ser-
vei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local 
de la Diputació de Barcelona. El PEF va sortir 
endavant amb els vots a favor dels grups que in-
tegren l’equip de govern (PSC i JxCAT-JUNTS), 
d’ERC i de Som del Poble (SDP) i els vots en 
contra de LaPac CUP-Amunt.

La liquidació dels pressupostos municipals 
dels anys 2018 i 2019 va posar de manifest el 
trencament del nivell de la regla de la despe-
sa, una de les tres magnituds macroeconòmi-
ques -juntament amb l’estabilitat pressupostària 
i el control del nivell d’endeutament- que l’Estat 
espanyol obliga a complir als ajuntaments se-
gons la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’es-
tabilitat pressupostaria i sostenibilitat fi nancera. 

Per tot plegat, i per a fer front a aquest incompli-
ment, el consistori ha aprovat un PEF que conté 
un plec de restriccions econòmiques per a l’any 
2020 que té com a objectiu reconduir la des-
pesa municipal als límits marcats pel Ministeri 
d’Hisenda. 

Lluís Farrerons, regidor d’Hisenda, explica que 
“malgrat superar la regla de la despesa es-
tablerta per l’Estat, en cap cas ni el fons de 
maniobra ni la solvència del consistori estan 
afectats. L’Ajuntament de Dosrius és ple-
nament solvent, té un nivell d’endeutament 
molt per sota del màxim establert i compta 
amb un romanent de tresoreria de prop de 3,5 
milions d’euros. A més, tot i que s’ha reduït 
considerablement, la tresoreria de l’Ajunta-
ment també té drets reconeguts per valor de 
600.000€. 

L’AJUNTAMENT APROVA UN PLA ECONÒMIC FINANCER

L’AJUNTAMENT CONGELA ELS PRINCIPALS IMPOSTOS I TAXES PER AL 2020 

Humana Fundación Pueblo para Pueblo –entitat 
que gestiona el servei de recollida selectiva de 
tèxtil usat a Dosrius- ha lliurat 13 bons d’ajuda 
i dues targetes de mobilitat T10 de tres zones 
a l’Ajuntament per a què els distribueixi entre 
veïns i veïnes amb difi cultats econòmiques. Són 
vals bescanviables per roba, així que aquesta 
iniciativa permet que el consistori pugui cana-
litzar l’ajuda cap a famílies amb necessitats de 
vestimenta bàsica. 

HUMANA LLIURA 13 BONS D’AJUDA A DOSRIUS

El passat 19 de desembre l’Ajuntament de Dos-
rius va aprovar, en sessió plenària, les ordenances 
fi scals per a 2020. Amb aquesta aprovació, el con-
sistori dosriuenc estableix els preus, tributs, taxes 
i bonifi cacions de caràcter públic que estaran vi-
gents durant tot l’any en curs. 

El document aprovat recull una congelació de la 
major part d’impostos i taxes municipals, amb 
algunes excepcions com l’Impost sobre Béns Im-
mobles (IBI) i la taxa per a prestació del servei de 
recollida de residus municipals, que experimenten 
una petita pujada. En aquest darrer cas l’incre-
ment respon a la necessitat d’equilibrar ingressos 
i despeses, però l’Ajuntament ja ha anunciat el 
compromís d’estudiar l’ordenança durant el 2020 a 

fi  d’adaptar-la millor a les diferents tipologies d’ha-
bitatges existents al municipi. 

També ha estat objecte de variació l’Impost sobre 
Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), que incor-
pora una exempció de pagament per als vehicles 
que tinguin una antiguitat superior als 30 anys.  Es 
pot consultar el document complet de les or-
denances fi scals a la secció de Govern Obert i 
Transparència del web dosrius.cat.
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L’Ajuntament i Sorea han signat un conveni de 
col•laboració per a la creació d’un Fons de Soli-
daritat adreçat al col•lectiu de persones en risc

 

d’exclusió social, amb l’objectiu de facilitar l’ac-
cés al consum bàsic d’aigua potable als seus 
habitatges i eximir del pagament de la factura 
de l’aigua a aquells usuaris del servei municipal 
d’abastament d’aigua potable que estiguin en si-
tuació de precarietat i vulnerabilitat econòmica. 

El mes de setembre l’Ajuntament va donar per fi -
nalitzat el projecte d’urbanització dels terrenys de 
Can Batlle, que ha permès urbanitzar i adequar 
aquest espai del municipi per tal que esdevin-
gui la futura seu del nou edifi ci de l’Institut Els 
Roures i de la nova Biblioteca Esteve Albert 
i Corp. Els treballs també han permès habilitar 
tres nous vials als carrers Torrent d’en Vergés, de 
Can Batlle i de la riera de Canyamars; i una zona 
d’aparcament amb 121 noves places.

Un total de 2.951 veïns i veïnes van exercir el 10 de 
novembre el seu dret a vot per a escollir els represen-
tants polítics al Congrés dels Diputats i al Senat.

L’AJUNTAMENT I SOREA CREEN 
UN FONS DE SOLIDARITAT 
PER COMBATRE LA POBRESA 
ENERGÈTICA

CAN BATLLE JA ESTÀ PREPARAT 
PER ACOLLIR EL NOU EDIFICI DE 
L’INSTITUT ELS ROURES I LA NOVA
BIBLIOTECA ESTEVE ALBERT I CORP

UN 71,21% DELS DOSRIUENCS PARTICIPA 
A LES ELECCIONS GENERALS ESPANYOLES

RESULTATS DE LA CONVOCATÒRIA ELECTORAL

818 vots
(27,79%)

ERC-
SOBIRANISTES:

493 vots
(16,75%)PSC-PSOE:

405 vots
(13,76%)

ECP-GUANYEM
EL CANVI: 

373 vots
(12,67%)

JxCAT-
JUNTS: 

170 vots
(5,78%)PP:

159 vots
(5,40%)

Cs:

0 votsPCPC: 

0 votsPUM+J:

5 vots
(0,17%)

RECORTES 
CERO-GV: 

2 vots
(0,07%)

I.Fem:

238 vots
(8,09%)VOX: 

185 vots
(6,29%)CUP-PR:

52 vots
(1,77%)

PACMA: 

21 vots
(0,71%)MÁS PAÍS:

1 vot
(0,03%)IZQP:

1 vot
(0,03%)PCTC:
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La vespa asiàtica (Vespa velutina) és una espècie exòtica invasora originària del sud-est asiàtic. Va ser 
introduïda a França l’any 2004, probablement arrel del transport de mercaderies, i ha aconseguit expan-
dir-se pel centre-sud francès a una velocitat d’uns 100 km/any. Al sud dels Pirineus la vespa asiàtica és 
ja una nova habitant dels territoris de la franja nord de la Península Ibèrica, a excepció de la comunitat 
autònoma d’Aragó on només s’hi ha localitzat nius puntuals. A Catalunya es data el primer assentament 
de la vespa a l’any 2012.

Dosrius, Canyamars i Can Massuet del Far compten des del 2018 amb un nou model de recollida de re-
sidus que té com a objectius millorar les dades de reciclatge i de recollida selectiva, optimitzar el servei, 
abaratir els costos de la recollida i combatre de forma efectiva els abocaments il·legals.

Al nucli de Dosrius s’ha desplegat un servei de recollida porta a porta; mentre que a Can Massuet del 
Far i a Canyamars hi ha habilitat un servei d’àrees completes de contenidors -que es van adequant per 
a millorar-ne l’accés- amb totes les fraccions disponibles i amb dispositius d’obertura a través de targetes 
personalitzades. Amb aquest nou model, la recollida de mobles i voluminosos i la recollida de restes 
de jardí es duen a terme als domicilis mitjançant cita prèvia als telèfons  937 996 280 o 681 229 554.

Al web www.dosriusresidus.cat hi trobareu tota la informació sobre ambdós models.

PRESÈNCIA DE VESPA ASIÀTICA A DOSRIUS

CONEIXES EL NOU MODEL DE RECOLLIDA DE RESIDUS?

QUÈ HE DE FER SI
LOCALITZO UN NIU?

En cas de proximitat d’un niu
actiu en un espai sensible (escoles, 
cases particulars, etc.) es recomana 

donar notícia de la seva 
presència a l’Ajuntament, deixant 

la retirada del niu per a la 
intervenció d’un professional.

Ajuda’ns a evitar aquest tipus de pràctiques. Truqueu al 
telèfon 937  996 280 i us recollirem els mobles a casa.
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LA FIRA DEL BOSC TORNA A OMPLIR CANYAMARS DE MÀGIA I HISTÒRIA
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 A què es dedica el seu negoci?
Cabanes Dosrius és una petita empresa familiar d’allotjament rural que neix fruit de la 
il·lusió i perseverança. Oferim cabanes de fusta endinsades enmig del bosc, on també 
es pot gaudir d’un bon esmorzar i sopar de proximitat dalt de la cabana. Entre d’altres 
serveis com massatges o lloguer de bicis elèctriques. A més, els visitants podran trobar 
varietat  d’activitats complementaries per la zona, dirigides tant per nens com per adults. 

 Quin dirien que és el seu tret diferencial?
El nostre objectiu és poder acostar i compartir aquest entorn idíl·lic amb aquelles 
persones que volen conviure amb la natura des d’una nova perspectiva, una visió 
sostenible i compromesa amb el medi ambient. Oferint allotjament en una cabana de 
fusta dalt d’un arbre que et permet reconnectar amb els orígens, quan no hi havia llum 
ni aigua corrent. I a la vegada amb totes les comoditats necessàries per gaudir d’una 
estança confortable.  

 Des quan tenen establert el seu negoci a Dosrius?
Des de fa 6 anys.

 A què es dedica el seu negoci?
Sóc fuster. Vaig començar als 18 anys a Fusta Artesana d’Argentona; i ara en fa cinc 
que sóc autònom.

 Des quan té establert el seu negoci a Dosrius? 
Fa més de 15 anys que treballo pel municipi, cinc dels quals com a Fusteria Serra.

 Quin diria que és el seu tret diferencial? 
El continu canvi de tendències et fa passar d’allò clàssic a allò minimalista, tot adap-
tant-te a la demanda. 

 A què es dedica el seu negoci?
És un comerç d’alimentació de proximitat que ofereix una gran varietat de productes 
frescos i de primera qualitat.

 Des quan té establert el seu negoci a Dosrius? 
La nostra història comença a “La Palma”, el 1974, amb els meus pares: la Pili i el Jau-
me. Anys més tard vaig anar convertint la botiga en el concepte de supermercat que 
volia pels nostres clients.

 Quin diria que és el seu tret diferencial? 
La nostra carnisseria-xarcuteria, sens dubte! Per a nosaltres és molt important prendre 
cura a l‘hora de seleccionar les matèries primes amb les que treballem i la professiona-
litat a l’hora de manipular-los, coneixent què vol cada client en tot moment. Valorem la 
bona alimentació, el producte de proximitat i la qualitat.

Cabanes Dosrius
Veïnat Rimbles s/n
611 250 720
(de dilluns a diumenge de 09 h a 20 h) 

Fusteria Serra
Canyamars
669 100 896

Supermercat
Dosrius
Plaça de Catalunya, 4
937 919 034

info@cabanesdosrius.com

www.cabanesdosrius.com

serrafusters@hotmail.com

sdannapicanyol@gmail.com

Cabanes Dosrius

@cabanesdosrius

Fusteria Serra

Supermercat Dosrius

@Carnisseria_picanyol

@cabanesdosrius
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Festa Major de Canyamars (de l’1 al 4 d’agost)
Canyamars va ser l’encarregat de donar el tret de sortida a les festes majors d’estiu del 2019. I ho 
va fer amb propostes per a tots els públics com jocs infantils, cercaviles, batucades, gimcanes, àpats 
populars, ball, concerts, tallers, havaneres o la projecció del documental “Germandat de Canyamars”.

Festa Major de Can Massuet del Far (del 8 a l’11 d’agost)
Seguidament, Can Massuet del Far va prendre el relleu festiu amb quatre dies plens d’activitats no-
vedoses i de llarg recorregut. Les més destacades: àpats populars, ball, esports, activitats infantils i 
juvenils, una plantada i ball de gegants, monòlegs, concerts, o el lliurament de premis de Festa Major.

Festa Major de Dosrius (del 29 d’agost a l’1 de setembre)
Finalment, el nucli de Dosrius va ser l’encarregat d’abaixar el teló festiu amb la seva Festa Major. Una 
celebració amb un gran èxit de participació gràcies a diverses iniciatives que van ser rebudes amb els 
braços oberts per a tots els veïns i veïnes; entre elles, cercaviles, batucades, karoke, àpats populars, 
monòlegs, festes de colors i d’aigua, música, balls, correfocs, jocs per als més menuts, esports, planta-
des de gegants, havaneres o concerts.

LES FESTES MAJORS TORNEN A ACOLORIR ELS MESOS 
D’AGOST I SETEMBRE
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Un total de 17 concursants van prendre part de la tercera edició 
del Concurs Fotogràfi c de Dosrius, Canyamars i el Far impul-
sat per l’Ajuntament. El 16 de novembre, en el marc de la Festa 
Major de Sant Iscle i Santa Victòria, es va donar a conèixer el 
veredicte del certamen, on aquest 2019 s’hi han presentat un total 
de 54 fotografi es.

  PRIMER PREMI - José Luís Bastos Hernández 
(“Castell de Dosrius”)

 SEGONS PREMIS

EL III CONCURS FOTOGRÀFIC DE DOSRIUS, 
CANYAMARS I EL FAR
JA TÉ GUANYADORS

Àngels Jubany Claus Anna Gaton Gómez

Josep Ramis NietoCarme Jo Munné Anna Xicota Fortuny 

Jordi Zaragoza Jubany Pere Comeche Padilla 

“Khaleesi al Pou de Glaç”

“Holy Party. Festa Major de Dosrius”

“Baixant per la Font del Sot”

“Fira del Bosc Medieval de Canyamars”

“Negra nit”“Joc de claus”

“Observant la fl or”

“Eines i fruits”

“Mirall al cementiri”

“Diables. Festa Major de Dosrius”

“Rossinyol” “Pasturant abans que arribi la tardor”

Els conductors dels animals 
estan obligats a diluir amb 
aigua l’orina dels animals a 
la via pública i a retirar les 
deposicions fecals i a dipo-
sitar-les en una paperera o 
contenidor. Deixar excrements 
d’animal sense recollir és un 
infracció greu sancionable 
d’acord amb l’Ordenança regu-
ladora de la Tinença d’animals 
domèstics i de companyia. 

CAMPANYA PER 
ELIMINAR 
ELS EXCREMENTS 
I ORINS ANIMALS DE 
LA VIA PÚBLICA
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El 23 i 24 de novembre els veïns i veïnes van 
aportar 1.874 quilos d’aliments com a part del 
Gran Recapte d’Aliments 2019, organitzat pel 
Banc d’Aliments de Catalunya i que va comptar 
amb el suport de l’Ajuntament i de la Creu Roja 
d’Argentona-Dosrius-Òrrius. Les prop de dues to-
nes d’aliments que es van recaptar, així com el 
bon desenvolupament de la jornada, va ser pos-
sible gràcies als voluntaris que van col•laborar 
en la recollida del menjar als supermercats Bon 
Àrea, Condis i Suma.

L’Ajuntament es va sumar el 25 de novembre a la 
commemoració del Dia Internacional per a l’Eli-
minació de la Violència Envers les Dones amb 
la programació de diferents propostes lúdiques i 
reivindicatives de caràcter gratuït i obertes a tota 
la població; entre elles, la col•locació d’un llaç de 
color lila a la façana del consistori, la sessió de 
teatre “Hi ha res més avorrit que ser una princesa 
rosa?” dirigida als alumnes de primària, un minut 
de silenci i l’encesa d’una espelma als casals mu-
nicipals, un concurs de punts de llibre i un taller 
de sensibilització dirigits als alumnes d’ES0, la 
creació d’un grafi ti a l’Espai Jove, la taula rodona 
“I ara, què?” i el taller pràctic “Eines d’empodera-
ment per a la gestió emocional dels confl ictes”.

Telèfon de contacte 24 h.
Es recorda a tots els veïns i veïnes que hi ha 
habilitat un número de telèfon gratuït que funcio-
na les 24 hores del dia els 365 dies a l’any per 
poder denunciar episodis de violència mas-
clista. El número és el 900 900 120. 

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ 
AL GRAN RECAPTE D’ALIMENTS

DOSRIUS DIU NO! 
A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

El municipi va acollir el 6 d’octubre la 55a edició 
de la Festa de la Gent Gran, un tradicional es-
deveniment que cada any ofereix un programa 
d’activitats dirigides al sector de persones d’edat 
més avançada del municipi i que pretén posar 
en valor el seu paper en la societat. La celebra-
ció va comptar enguany amb una missa comme-
morativa, la Ballada dels Gegants de Dosrius, 
un esmorzar popular, un espectacle de danses 
populars i el lliurament d’obsequis.

PROP DE 300 PERSONES 
PARTICIPEN D’UNA JORNADA 
D’AGRAÏMENT A LA GENT GRAN
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El passat 25 d’octubre l’Ajuntament va rebre la vi-
sita d’un grup d’alumnes de tercer de primària 
de l’Escola Castell de Dosrius en el marc d’una 
activitat intergeneracional de descoberta del pa-
trimoni local. La Sala de Plens va ser l’etapa 
fi nal d’una jornada que va portar els joves per 
espais emblemàtics com El Comú, l’Ajuntament 
Vell, la Torre de les Aigües i la Masia de can Net; 
on la Carme, la Maria Àngels i l’Antonio Masó 
els van explicar a través d’anècdotes i vivències 
personals, qüestions com l’origen i la història 
d’aquests emplaçaments.

El 12 i 13 d’octubre el Motoclub Canyamars va 
organitzar una nova edició de les 2 Hores Resis-
tència Terra amb un programa de competició di-
vidit en cinc categories: júnior, sènior, màster 40, 
individual i protos. El gran protagonista de la jor-
nada va ser l’equip JRB de Cabrera de Mar, que 
va veure com pràcticament tots els seus pilots 
van pujar al podi. A més, l’altra nota destacada de 
la cita va ser la presència de tres pilots femenines 
i una moto clàssica de la cèlebre marca Montesa. 

Dosrius va tornar a participar en les Jornades 
Europees de Patrimoni impulsades per l’Agèn-
cia Catalana del Patrimoni Cultural amb l’impuls 
el 12 d’octubre, i de la mà de l’Escola de Natura 
del Corredor (ENC), d’una ruta per l’església de 
Canyamars, el Pou de Glaç, El Molinot i el San-
tuari del Corredor. 

ELS ALUMNES DE L’ESCOLA 
CASTELL DE DOSRIUS PARTICIPEN 
D’UNA ACTIVITAT DE DESCOBERTA 
DEL PATRIMONI LOCAL 

PILOTS VINGUTS D’ARREU 
DE CATALUNYA ES DONEN 
CITA A CANYAMARS 

LES JEP TORNEN 
A RECÓRRER DOSRIUS 

La Festa Major de Sant Iscle i Santa Victòria va 
comptar amb propostes com un correfoc infantil 
amb els Banyetes d’Argentona, la Nit dels veïns 
i veïnes, el Sopar Popular, una sessió de ball 
amb el grup De Gala, una sortida per anar a bus-
car bolets; una missa; un taller de circ a càrrec 
de De Que Rius a la plaça del Comú; una xe-
rrada boletaire de la mà d’Imma Llorens; i una 
sessió de cinema familiar amb la projecció de la 
pel•lícula “Aladdin”. 

TRADICIÓ I CULTURA 
ES DONEN LA MÀ 
A LA FESTA MAJOR D’HIVERN
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L’àrea de Gent Gran de la Re-
gidoria de Serveis Socials de 
l’Ajuntament desplega el pro-
grama “Més a Prop”, dirigit 
a les persones majors de 70 
anys, i que té com a objectiu 
informar, orientar, detectar i 
prevenir possibles situacions 
de risc.

En aquest sentit, s’aprofi taran 
les visites que es realitzen pe-
riòdicament als domicilis per 
oferir, si s’escau, els diferents 
serveis i recursos dirigits a la 
gent gran i a les seves famílies 
i que estan recollits a la cartera 
de Serveis Socials.

CONEIXES EL PRO-
JECTE “MÉS A PROP”?  La davantera internacional de l’Atlético de Madrid, la dosriuenca 

Olga García, va ser el 27 de desembre al  Poliesportiu de Canya-
mars per a presenciar i participar de l’entrenament a portes ober-
tes dels equips sènior i cadet femenins del Futsal Dosrius. 

OLGA GARCÍA VISITA CANYAMARS

L’Àrea de Serveis Socials del consistori va des-
tinar una partida de 10.000€ durant el passat 
mes de desembre per adquirir un total de 100 
targetes de la cadena de supermercats Bon 
Àrea. Aquestes targetes van anar destinades 

a les famílies del municipi que es troben en 
una situació de fragilitat econòmica per tal de 
garantir que durant les festes nadalenques po-
guessin gaudir de diferents aliments i produc-
tes de primera necessitat.

L’AJUNTAMENT AJUDA A LES FAMÍLIES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL 

Des de l’àrea de la Gent Gran de la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Dosrius volem 
continuar fomentant l’envelliment actiu saludable i responsable i apostem per oferir espais relacionals 
i intergeneracionals a partir de diferents activitats adreçades a totes les persones que formeu part 
d’aquest col·lectiu. Un col·lectiu de “gent estupenda”, amb la que ens il·lusiona treballar.  De nou el 
nostre comprimís queda palès en aquest programa d’activitats i tallers que us oferim.

ELS CASALS MUNICIPALS OBREN LES PORTES AL LLARG DE TOT 
L’ANY AMB ACTIVITATS PER A TOTS ELS COL•LECTIUS

Serveis
Premsa diària, ordinadors amb connexió a inter-
net, cafè, jocs de taula i una secció de bibliobús.
Sortides de proximitat
11 de març: centre logístic d’Amazon 
8 de juny: mercat de Blanes 
Anades al cinema de Mataró o Granollers
21 d’abril   /  19 de maig   /  16 de juny
Sortides culturals
13 de febrer: Calçotada de Valls
7 de maig: Salàs de Pallars
1 de juliol: Cotlliure 
Activitats setmanals
Relaxació, gimnàs, dibuix i pintura, anglès, costu-
ra, coaching cognitiu, manualitats i balls en línia.
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Dosrius es va sumar novament al projecte solidari impulsat per la Fundació La Marató de TV3 amb 
l’organització el 15 de desembre d’un concert solidari a l’Església de Sant Iscle i Santa Victòria amb les 
actuacions de Mini Flaustaff , Consort Vilamarí i la Coral Clúster; i que va permetre recaptar fi ns a 668€. 

A més, durant la Fira Infantil de Nadal de Canyamars també es van poder recaptar fons per a la inves-
tigació mèdica de les malalties minoritàries.

Una de les grans novetats del Nadal a Dosrius va ser l’organització de la primera edició de la Fira 
Municipal de Santa Llúcia, que va tenir lloc el 15 de desembre a la plaça del Comú de la mà de 
l’Ajuntament. 

I com cada Nadal, tampoc va faltar a la cita la Fira Infantil de Nadal organitzada per Junts per Canya-
mars el 22 de desembre.

DOSRIUS TORNA A DONAR SUPORT A LA MARATÓ DE TV3

LA FIRA MUNICIPAL DE SANTA LLÚCIA CELEBRA 
LA SEVA PRIMERA EDICIÓ 
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El 5 de gener Ses Majestats els Reis Mags d’Orient van visitar el muni-
cipi en la Nit de Reis, la nit més màgica de tot l’any.

Melcior, Gaspar i Baltasar van recórrer Can Massuet del Far (avinguda 
del Far, des del consultori mèdic fi ns a la plaça Can Massuet), Dosrius 
(carrer Salvador Dalí, des del carrer Pau Picasso fi ns a l’Escola Castell 
de Dosrius), i Canyamars (des del carrer Major fi ns a la plaça de 
l’Església), on van ser rebuts pels infants i les famílies de la vila. I 
després de la Cavalcada de Reis va tenir lloc la tradicional rebuda 
institucional a Ses Majestats per part de l’alcaldessa Sílvia Garrido. 

El 12 de desembre una delegació de veïns i veïnes es van desplaçar fi ns a la comarca del Rosselló, a 
la Catalunya Nord, per a visitar el poble del Barcarès, antigament conegut com a Port de Sant Llorenç. 
L’activitat formava part del programa de propostes d’ “Els Localets” impulsat per l’àrea de Gent Gran 
de la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament.

MELCIOR, GASPAR I BALTASAR REPARTEIXEN REGALS I IL·LUSIÓ

ELS DOSRIUENCS VISITEN EL POBLE DE NADAL DEL BARCARÈS 
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Seguim treballant 
pel benestar de tots 
els veïns i veïnes

Fiscalitat i pressupostos 
sense projecte polític

Seguim millorant Dosrius

Aquesta és la segona revista que publiquem en aquest mandat. Ja heu vist que s’estan fent coses; 
no tantes com voldríem, però segur que ja esteu veient el canvi. De fet, portem 6 mesos des que 
fem l’escrit i segurament 7 mesos des que el podreu llegir. I per fer uns petits apunts: s’ha netejat 
molt i molt, carrers i places, i s’ha pintat i arranjat el Poliesportiu, l’Espai Jove i el Consultori de 
Dosrius. Ara si que fan goig!
Els Casals han realitzat sortides de pel•lícula, amb l’autobús sempre ple i que han agradat molt. 
Tot un èxit! Localets i Casals heu col•laborat en la primera Fira de Santa Llúcia i els diners recap-
tats amb la venda de manualitats serviran per ajudar a persones del municipi. U una gran actuació 
que diu molt de com són els nostres majors. Tenim dos equips femenins de futbol sala, el taller 
de circ ha augmentat tres vegades el número de participants, i tenim unes entitats i uns veïns que 
col•laboren en la vida cultural i esportiva del municipi.
També han estat uns mesos d’ajustos, de conèixer més als nostres socis de Junts x Catalunya, 
i aquest temps reforça la nostre convicció de què no ens vàrem equivocar: que tots anema una 
quan parlem i treballem pel nostre municipi; i el que és millor, és que ens ho passem bé.
Aquest any 2020 serà dur perquè quasi no podrem fer inversions al municipi degut al Pla Econò-
mic Financer, ja que durant els anys 2018 i 2019 s’ha trencat la regla de la despesa, una regla 
d’obligat compliment pels ajuntaments. Però li estem posant molta il•lusió i per que no dir-ho, 
també molta imaginació per a fer aquestes petites coses que voleu i que volem i que funcioni tot 
com si no passés res.
I perquè no dir-ho, també. Hem pogut posar a la plantilla de la Policia Local un agent més, que 
com molts sabeu era una promesa electoral dels grups que formem l’actual equip de govern.

El fi nal d’any és moment d’aprovació de les ordenances fi scals i el pressupost de l’Ajuntament. 
Uns comptes que són refl ex de les polítiques públiques de la corporació. Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) seguim treballant pel municipi amb la necessària fi scalització de qui ara governa 
i aportant propostes del nostre programa, al servei de la ciutadania. 
Pel que fa a impostos, taxes i preus públics hem demanat mesures per avançar cap a una fi scalitat 
progressiva i sostenible, com aplicar tarifes socials a l’escola bressol. No estem d’acord en l’aug-
ment de l’IBI ni limitar la bonifi cació a les famílies nombroses. I qüestionem la rebaixa de l’IVTM 
per a vehicles vells, més contaminants. Són les contradiccions de qui governa sense projecte po-
lític. En general, un augment de la fi scalitat que creiem injusta i injustifi cada, entre d’altres coses, 
perquè encara no disposem de pressupost.
Desconeixem les prioritats del govern en matèria de benestar social, polítiques mediambientals 
o cultura, per exemple. Tampoc quines inversions es prioritzaran en el pressupost de 2020. Les 
obres de Can Canyamars que vam posar en marxa al mandat passat, la biblioteca municipal que 
ja està projectada, la rehabilitació de la Torre de les Aigües -pendent d’acceptar el fi nançament 
europeu-, o l’adequació del Parc de Can Torres són alguns dels projectes que hauríem volgut que 
veiessin la llum en els propers temps.
Quan Esteve Albert va publicar el poemari “Petita Vall” a l’any 1946, el municipi comptava amb uns 
900 habitants. Més de set dècades després la població s’ha multiplicat per sis. Ara som 5.481. Ja 
no som tan petits i tenim, com a societat, nous reptes i necessitats pels quals val la pena lluitar. A 
tots vosaltres, us desitgem bon any nou.

Ja fa 6 mesos que estem treballant pel nostre municipi des de l’Ajuntament conjuntament amb els 
nostres companys del Partit Socialista.
Han estat 6 mesos d’aprenentatge, 6 mesos treballant per canviar aquelles coses que sota el 
nostre punt de vista no funcionaven bé o podien millorar. Hem fet feina, però en queda molta per 
fer. L’optimisme i la il•lusió ens acompanya perquè quan mirem enrere veiem tot el què hem fet.
Ens hem trobat un Ajuntament que no complia les limitacions econòmiques de l’Estat espanyol: el 
2018 no es va complir la regla de la despesa del ministeri i aquest 2019 tampoc. Això ens obliga 
a un 2020 molt limitat, però amb tota la il•lusió de treballar i fer el màxim amb aquests diners.
El Poliesportiu de Dosrius i els altres espais arranjats semblen uns altres, ja que el rentat de 
cara ha sigut genial. Volem eliminar els punts negres del nostre municipi i fer-lo més atractiu pels 
veïns. Les dues fi res de Santa Llúcia i Infantil han sigut grans èxits dels que ens sentim orgullosos 
i volem millorar pels pròxims anys.
Estem molt contents amb la conversió de la plaça a policia i poder comptar amb un nou agent, així 
com el canvi a la direcció de la Policia Local. Creiem que la manera d’entendre el cos s’adequa 
més a les necessitats del poble i estem en la bona línia per la consolidació de la Policia Local.
Ara i avui el nostre compromís i les nostres ganes de treballar per Dosrius, Canyamars i Can 
Massuet del Far són igual o més intenses que el primer dia.

psc@dosrius.cat

esquerra@dosrius.cat

provira@dosrius.cat

www.dosrius.socialistes.cat

www.esquerra.cat/dosrius

lfarrerons@dosrius.cat

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

www.facebook.com/ERCDosrius/

www.facebook.com/parlem
clarsocdos

@ERC_Dosrius

@erc_dosrius
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Primers 6 mesos

Polítiques que ens 
fan tornar al passat

Comencem un nou mandat amb un pacte de govern que avui en dia encara no s’ha donat a 
conèixer.
Teníem 7 policies i ara en tenim 3. N’acomiaden a un manifestant manca de diners, però l’equip 
de govern s’apuja el sou un 11%. El sergent, a més, és acomiadat en el moment més crític de 
robatoris.

Ens apugen l’IBI, però el manteniment del nucli urbà és pràcticament nul i en alguns casos  ridícul, 
amb dies sencers sense enllumenat públic.
Després de 40 anys ens canvien les dates de la Festa Major de Can Massuet del Far a fi nals de 
setembre, quan tothom ja està treballant. A part de les inclemències del temps, que poden infl uir 
més, ja que no tenim espais tancats.
Sol•licitem fer la Junta Local de Seguretat a l’alcaldessa i les 3 vegades sens nega la reunió. Quan 
no eren al govern es manifestaven a favor d’ampliar el cos de la Policia Local. Els resultats, ja 
s’han vist. On són les promeses electorals en matèria de seguretat ciutadana? 
Diners n’hi ha, el que cal és establir prioritats com l’educació, la seguretat i el manteniment; molt 
importants i necessaris en el nostre municipi per la seva complexitat.
El nou pressupost marcarà  la política a seguir. Anirem informant. Esperem una millor entrada 
d’any. Feliç 2020.

Ja fa sis mesos que es va iniciar el mandat i el nou govern municipal es va posicionant en les 
seves polítiques. Però hem observat que moltes d’aquestes són un retorn al passat. I parlem d’un 
passat llunyà, d’un retorn a les polítiques més clientelars i ràncies dels governs del PSC del Sr. Jo.
Per posar-ne alguns exemples, podem parlar d’anar en direcció contrària en la lluita del canvi 
climàtic. Quan tot el món està fent esforços per fer polítiques que millorin el nostre medi ambient 
i per tant que ajudin a superar aquesta crisi climàtica que ens afecta a TOTS, el govern del PSC 
i JxCat de l’Ajuntament de Dosrius introdueix de nou una bonifi cació pels vehicles més contami-
nants, ajudant així a aquells que perjudiquen més el nostre medi ambient.
Un altre exemple és el retorn dels regals de Nadal que fa la regidoria de Serveis socials. Però no 
són ajuts a aquelles famílies més desafavorides i que en èpoques de Nadal ho passen pitjor, no. 
Són regals a un determinat col•lectiu de veïns i veïnes amb la única fi nalitat de fer clientelisme, i 
per tant assegurar-se’n el seu vot.
I un darrer exemple dels moltíssim que podríem posar és la gestió nefasta que s’ha realitzat de la 
plantilla de la Policia Local, desmuntant una plantilla de 7 agents que funcionava a la perfecció i 
minvant-la fi ns a deixar-ne 3 en el moment més àlgid en la campanya de robatoris al municipi. A 
més, s’han reprès les patrulles unipersonals que a més de ser un perill pels agents, són totalment 
inefi cients.
Potser pensareu que aquestes són petites coses, però d’aquestes n’hi ha moltes que enlloc de fer 
avançar el municipi endavant mirant el futur, el fa retrocedir a un passat que ens farà pitjors com 
a municipi i per tant com a societat. Segur que és això els que volien els votants del PSC i JXCat?

somdelpoble@hotmail.com

info@lapaccup.cat

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

www.lapaccup.cat

www.facebook.com/Lapac2r/



E
L 

R
E

P
O

R
TA

TG
E

Amb l’inici del nou any 2020 Dosrius i Canya-
mars disposaran ben aviat de fi bra òptica un 
cop han fi nalitzat els treballs de desplegament 
d’aquesta tecnologia en ambdós pobles.
 
Les operadores de telecomunicacions Emagi-
na i Adamo oferiran a tots els veïns i veïnes 
d’aquests dos nuclis de població un ampli ca-
tàleg de serveis de fi bra òptica per a navegar 
per Internet a la màxima velocitat i sense 
talls, veure contingut de vídeo en alta defi nició i 
ultra alta defi nició, connectar diversos dispositius 
a la vegada sense perdre qualitat en la connexió, 
o jugar online amb més qualitat i sense retards. 

Mentrestant, en el cas de Can Massuet del Far 
-on també hi oferiran els seus serveis les opera-
dores Emagina i Adamo-, la xarxa de fi bra òptica 
és previst que ja es trobi plenament operativa 
entre els mesos de març i abril. 

UNA ACTUACIÓ AMB AMPLIS BENEFICIS 
PER AL CONJUNT DE LA POBLACIÓ

La posada en marxa d’aquest nou servei perme-
trà millorar les telecomunicacions del munici-
pi i, alhora, suposarà un guany socioeconòmic 
important per a la ciutadania. Així, es reduirà 
considerablement la fractura digital i el teixit em-
presarial i comercial es benefi ciarà de les noves 
oportunitats lligades a la societat de la informa-
ció.

A banda de facilitar la inclusió social, el desple-
gament de la fi bra òptica també permetrà una 
disminució de la despesa energètica del munici-
pi i, en conseqüència, una millor cura del medi 
ambient.

LA FIBRA ÒPTICA ARRIBA A DOSRIUS I A CANYAMARS


