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La construcció
de la nova carretera va a bon ritme.
L’institut ja funciona
amb tota normalitat.
La construcció del dipòsit
de 3.000 m3 d’aigua ja està acabada.

Fotos de la festa de la vellesa
Dosrius,

Canyamars

i

El

Far

Horaris del CAP

telèfonsd'interès

Consultori de Dosrius

AJUNTAMENT
“ Alcaldia
“ Hisenda
“ Medi Ambient
“ Serveis Tècnics
“ Gestió Tributària
“ fax
POLICIA LOCAL
“ mòbil
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URGÈNCIES MÈDIQUES
ABS Argentona
93 756 10 92
FARMÀCIA Dosrius A. Sousa 93 791 93 26
93 791 82 21

pàg. 2

Cal demanar hora de visita dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 a 16 h
i dijous de 15 a 21 h. Telèfon: 93 791 90 84

CREU ROJA Argentona

93 797 16 56

AMBULÀNCIES

061

AMBULÀNCIES Mataró

93 757 88 88

HOSPITAL de Mataró

93 741 77 00

Metgessa:
Visites matí:
Visites tarda:

Montse Català - Infermera: Míriam Serra
dilluns, dimarts, dimecres i divendres
dijous

Consultori de Canyamars
Metgessa:
Visites matí:
Visites tarda:

Montse Català - Infermera: Míriam Serra
dimarts i dimecres
dijous

Consultori de can Massuet-del Far
Metge:
Visites matí:
Visites tarda:

Carles Tria - Infermer: Moisés Aleman
dilluns, dimarts, dijous i divendres
dimecres

Pediatria
Pediatra:
Visites matí:
Visites tarda:

Mónica Álvarez - Infermera: Rocío Martín
dilluns i divendres
dilluns i dijous

Podòleg

VETERINÀRIES
I. Castanera Dosrius
I. Castanera Can Massuet
MOSSOS D’ESQUADRA
Mataró
MOSSOS Emergències

93 741 81 00
088

Línia Mataró - Dosrius - Canyamars

BOMBERS Mataró

93 796 10 80

laborables

FECSA Mataró avaries

900 770 077

93 791 93 89
93 791 70 01

SOREA Servei d’aigües

93 791 81 13

SOREA urgències

902 250 370

TAXI Dosrius

Sr. Tomàs Escorsa

666 60 89 16

URGÈNCIES NIT

93 791 60 54

DEIXALLERIA (Argentona)

Dosrius
Canyamars

dimarts tarda i dijous matí
1r dijous de cada mes al matí

ANADES
Mataró
Argentona
Dosrius
Canyamars

6.00
6.20
6.30
6.45

6.45
7.05
7.15
7.30

7.45 9.30
8.05 9.50
8.15 10.00
8.30 10.15

18.00
18.20
18.30
18.45

20.00
20.20
20.30
20.45

16.45
16.55
17.10
17.20
17.35

18.45
18.55
19.10
19.20
19.35

20.45
20.55
21.10
21.20
21.35

TORNADES
93 790 55 60

Web municipal: www.dosrius.cat

Servei d’Assessorament Jurídic a la Dona
El servei és gratuit, i per accedir-hi cal demanar hora als Serveis Socials de l’Ajuntament
de Dosrius
Treballadora social i educador social
Cada dia de 9 a 13 h.
(imprescindible demanar hora)
Telèfon: 93 791 80 14
Punt d’Informació Juvenil E-Clip-si i Casal
de Joves
Dilluns, dimarts i dijous de 17.30 a 20 h.
Telèfon: 93 791 82 08
pij.dosrius@diba.es
Casal d’Avis de Dosrius
De dilluns a dissabte de 16 a 19 h.
Telèfon: 93 791 91 90
Casal de les Cotxeres Canyamars
De dilluns a divendres de 16 a 20 h
Telèfon: 93 795 58 50
Borsa de Treball
Dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h.
Dijous de 16.30 a 19.00 h.
Telèfon: 93 791 97 41
(preguntar per Ester)
La Impremta d’Argentona

16.00
16.20
16.30
16.45

93 756 14 48

RECOLLIDA MOBLES
I TRASTOS VELLS

13.30
13.50
14.00
14.15

Canyamars
Can Massuet
Dosrius
Argentona
Mataró

6.45
6.55
7.10
7.20
7.35

7.30
7.40
7.55
8.05
-

8.30
8.40
8.55
9.05
9.20

10.15
10.25
10.40
10.50
11.05

14.15
14.25
14.40
14.50
15.05

dissabtes i festius
ANADES
Mataró
Argentona
Dosrius
Canyamars

9.30
9.50
10.00
10.15

Canyamars
Can Massuet
Dosrius
Argentona
Mataró

10.15
10.25
10.40
10.50
11.05

13.30
13.50
14.00
14.15

16.00
16.20
16.30
16.45

18.00
18.20
18.30
18.45

20.00
20.20
20.30
20.45

18.45
18.55
19.10
19.20
19.35

20.45
20.55
21.10
21.20
21.35

TORNADES
14.15
14.25
14.40
14.50
15.05

16.45
16.55
17.10
17.20
17.35

El compliment d’aquests horaris està condicionat a la fluïdessa del trànsit.
Els dies 25 de desembre i 1 de gener no hi ha servei.
* Només circula els dies lectius
Centre d’informació i atenció al client 902 13 00 14 / 93 232 04 59 Barcelona Bus.

alcaldia

urbanització de can
Canyamars també està ben
encaminada perquè un cop
s’hagi aprovat definitivament
la modificació de Normes
Subsidiàries es pugui
aprovar el projecte de
reparcel·lació, i un cop
estigui aprovat
definitivament aquest
projecte podrem iniciar les
obres, tant públiques com
privades. Pel que fa a
l’escola bressol, en el
moment que surti aquesta
publicació, el més segur, és
que ja tindrem el seu
projecte executiu i atenent
que la Generalitat de
Catalunya ja s’ha
compromès a cofinançar
aquesta obra, podrem
realitzar la seva adjudicació,
amb la finalitat que la
població del municipi pugui
disposar d’aquest
equipament al més aviat
possible. També podem dir
que ja s’han acabat les
obres del dipòsit que ATLL

la necessitat i la qualitat
dels serveis no té sostre
de dia per a les persones
amb dependència.
Consistiria en un centre que
tindria els professionals
necessaris per atendre
persones que,
constantment, necessiten
assistència, i que atesa la
realitat familiar del seu
entorn, no els és possible
poder-los-la donar. Al matí
es podria deixar la persona
gran al centre i a la tardavespre anar-la a recollir.
Aquest equipament és un
gran repte, però ja s’han fet
els passos necessaris,
iniciant totes les converses,
perquè aquest equipament
pugui ser realitat al nostre
municipi.

hi treballarem com hem
treballat en tot el que ens
hem proposat
Cal deixar ben clar que és
un projecte, ja que a
vegades aquests queden
estroncats per la
impossibilitat de la seva
realització, principalment
econòmica. Tot i això, hi
treballarem com hem
treballat en tot el que ens
hem proposat.

Un altre projecte que estem
estudiant, amb la finalitat de
poder-lo implantar al
municipi de Dosrius, és el
de crear uns hortets d’uns
200 m2, per poder-los
donar en concessió a les
persones del nostre
municipi, principalment les
jubilades. És un projecte
que actualment tenim en
procés d’estudi, però es veu
la possibilitat de poder-lo
implantar. Espero que en un
temps no massa llarg
podrem donar més
informació sobre aquest
nou projecte i així les
persones interessades es
podran apuntar per poder
disposar d’un tros de terra
per conrear.
No voldria acabar aquest
petit escrit sense remarcar
que s’ha complert un
d’aquells objectius que
poques administracions
tenen, atès que el
Departament d’Urbanisme
de l’Ajuntament de Dosrius
ha assolit el certificat IS0
9001. Això significa que una
auditoria externa ens ha
examinat tots els
procediments i la gestió que
es fa des d’aquest
Departament. Aquesta
certificació és fruit del
treball rigorós que fa tot el
Departament d’Urbanisme,
amb els objectius marcats:
eficiència i eficàcia envers
la ciutadania. Felicitats a
tothom!.
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convertint-nos en el
municipi que té reserves
més grans

Però no ens podem aturar
aquí, perquè, com sempre
hem dit, la necessitat i
qualitat dels serveis no té
sostre. Amb la vista posada
en les necessitats més
importants que tenim, ja
hem iniciat els tràmits
perquè es pugui construir al
nostre municipi un centre

amb els objectius marcats:
eficiència i eficàcia envers
la ciutadania
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Alcalde

ens han construït per a la
nostra població, convertintnos en el municipi que té
les reserves d’aigua més
grans, respecte al seu
nombre d’habitants.

pàg. 3

Josep Jo
i Munné

Ja podem dir que el nostre
municipi està assolint grans
objectius, atès que s’estan
cobrint una sèrie de
necessitats. La nova
carretera està ben
encaminada, malgrat que
encara haurem de patir les
obres durant uns mesos
més; l’institut de secundària
ja està en funcionament; la
depuradora de can Massuet
del Far ja té el projecte
redactat i ja està habilitada
la partida pressupostària
corresponent; ja s’està
redactant el projecte per
portar les aigües residuals
de Canyamars al col·lector
de Dosrius i també tenim
els recursos assignats per
realitzar l’obra; la

serveis
municipals
REGIDORIA DE SERVEIS MUNICIPALS
Com cada any, des de la regidoria de Serveis Municipals, em plau dir-vos que tots els actes de festa Major celebrats en el municipi han gaudit de la màxima col·laboració de la Brigada Municipal, la qual cosa vol dir: transport, muntatge de cortines, empostissats, cadires i engalanar els carrers amb banderes. Tota aquesta feina ha estat feta, alternativament, durant dotze dies, atès
que tothom sap que al municipi hi ha tres festes Majors.
Per tant, tots els regidors i comissions de festes donem les gràcies a la Brigada Municipal.
A més de tot això, no s’han deixat les petites obres, com: neteja de carrers, manteniment de jardins, arranjament de petits detalls
de l’escola, ...
També vull recordar que, com s’haurà pogut comprovar, durant les darreres pluges, molts carrers i entrades de cases estaven
plenes de terra i sorra i també van haver-hi arbres caiguts, per la qual cosa, la brigada va fer tot el possible perquè les persones del municipi poguessin circular i sortir de casa.
Us demanem que disculpeu les molèsties que hàgiu pogut tenir aquests dies, donat que el nostre municipi és molt extens i costa
arranjar-ho tot en pocs dies.
Manel Mora
Regidoria de Serveis Municipals

pàg. 4
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equipaments
LA CAIXA LAIETANA DÓNA A L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS TRES ORDINADORS PER AL LOCAL LES COTXERES
DE CANYAMARS
Fa poc que es va inaugurar el local de les Cotxeres de Canyamars i degut a la seva gran activitat, tant de cursos, com de
xerrades, com de cursets d’introducció a la informàtica i navegació per Internet, la Caixa Laietana, a petició de
l’Ajuntament de Dosrius, ens ha obsequiat amb tres ordinadors nous, d’última generació, perquè totes les persones,
especialment la gent gran, que vulguin fer aquests cursos d’iniciació a la informàtica i a les noves tecnologies tinguin els
aparells necessaris.

tres ordinadors nous,
d’última generació
El local de les Cotxeres ja disposa de
dos ordinadors cedits per la Diputació
de Barcelona, per tant, amb aquest
obsequi de la Caixa Laietana, ja tenim
una sala d’informàtica digna per a les
necessitats d’aquest local.

un lloc de trobada per fer tota
mena d’activitats
Un cop més volem agrair l’esforç de la
Caixa Laietana, que tant ens ha ajudat, especialment per equipar aquest
local de les Cotxeres, perquè sigui el
que tothom desitjava, un lloc de trobada per fer tota mena d’activitats, especialment per a la gent gran.
Persones de la tercera edat, introduint-se en el món de les noves tecnologies.

equipaments
JA ES TREBALLA EN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE PER CONSTRUIR EL
CLAVEGUERAM DEL NUCLI URBÀ DE CAN MASSUET DEL FAR
Com bé s’ha explicat, l’Agència Catalana de l’Aigua, dins el programa PSARU (Pla de Sanejament d’Aigües Residuals
Urbanes), té contemplada la construcció per a la depuració de les aigües residuals de can Massuet del Far. Amb aquest
objectiu, ja hi ha destinat una partida d’uns 2 milions d’euros.
En aquests moments, l’ACA ja ha encarregat la redacció del projecte executiu d’aquesta obra, a un gabinet extern del seu
departament.

tant el projecte com la construcció de l’obra puguin caminar al més ràpid possible
Aquest gabinet d’arquitectes i enginyers ja s’ha posat en contacte amb
l’Ajuntament de Dosrius per intercanviar opinions de com s’ha de resoldre
el tema de les aigües residuals de can
Massuet del Far. Després de la reunió
que va tenir lloc a l’Ajuntament de
Dosrius, ja s’han planificat unes etapes
de treball perquè tant el projecte com la
construcció de l’obra puguin caminar al
més ràpid possible.

El Sr. Peñuelas va entendre la nostra
exposició i tot seguit es va posar un
calendari de compromisos, amb la
finalitat de resoldre el tema.

Aprofitant l’avinentesa també li vàrem
comentar al Sr. Guillem Peñuelas la
problemàtica que presenta la depura-

dora biològica que tenim a Canyamars.
També li hem demanat que s’activi, al
més aviat possible, i es posi solució a

es posi solució a la depuració
d’aquestes aigües de
Canyamars
la depuració d’aquestes aigües de
Canyamars, ja que la capacitat de
depuració que té aquesta planta de
tractament biològic de Canyamars és
del tot insuficient pels metres d’aigua
bruta que li arriben.

Amb l’esperit que no es demori massa
temps, el dimarts 27 de juny, ens
vàrem entrevistar amb el Sr. Guillem
Peñuelas, director de l’Àrea tècnica de
l’Agència Catalana de l’Aigua.
Els representants de l’Ajuntament de
Dosrius li vam exposar la gran necessitat que hi ha de depurar les aigües
residuals de can Massuet, atès que
l’esperit d’aquesta reunió va ser el de
vetllar perquè aquesta actuació es faci
al més aviat possible i que no es
demori més, sobretot si tenim en
compte que en el Programa de

L’alcalde, Sr. Josep Jo, el primer tinent d’alcalde, Sr. Joan Ribes, la segona tinent d’alcalde,
Sra. Sílvia Garrido, amb el Sr. Guillem Peñuelas, director de l’Àrea Tècnica de l’Agència
Catalana de l’Aigua, en un moment de la reunió.

desembre de 2006

Com bé ja s’ha explicat, un gabinet
tècnic ja té l’encàrrec de la redacció
del projecte de clavegueram de can
Massuet del Far. Aquest equip de tècnics està contractat per l’Agència
Catalana de l’Aigua, perquè faci
aquests treballs.

Sanejament d’Aigües Residuals
Urbanes PSARU 2005 es contempla la
previsió de construir una depuradora al
nucli de can Massuet del Far en el
període 2006-2008.

pàg. 5

L’AGÈNCIA CATALANA
DE L’AIGUA ES COMPROMET A ACTIVAR,
AL MÉS AVIAT POSSIBLE, EL SANEJAMENT
DE CAN MASSUET
DEL FAR
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El regidor d’obres, Sr. Joan Ribes, i la regidora de Medi Ambient, Sra. Sílvia Garrido, amb
dos membres de l’equip redactor del projecte.

equipaments

AJUTS MOLT IMPORTANTS DE LA GENERALITAT A L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS
La Generalitat de Catalunya ha tancat la línia d’ajuts que
cada quatre anys confecciona per cofinançar obres municipals.
Aquesta línia d’ajuts s’anomena PUOSC i aquest quadrienni
va del 2003 al 2007. Inicialment, l’Ajuntament de Dosrius ja
va rebre l’ajuda màxima contemplada a les normes del
PUOSC per a una obra, que són 300.000,- euros.
Ara, en la revisió de l’última anualitat, després d’haver
sol·licitat un augment d’ajut per a altres obres del municipi,
ens han concedit 160.000 euros, per a l’anualitat del 2007,
per ajudar a construir la rotonda que ha de connectar la
carretera que va de Dosrius a Canyamars, amb la carretera
que puja a can Massuet del Far.

nents de la Generalitat de Catalunya.
Durant aquestes entrevistes vàrem exposar altres necessitats que tenim al nostre municipi. Una d’elles és la de poder
adquirir un plafó informatiu de “lend’s” per col·locar-lo en un
lloc estratègic i que pugui informar la població de tots els
actes i esdeveniments que s’organitzen al nostre municipi.
La petició perquè ens ajudin a adquirir aquest plafó informatiu també ha donat resultat i ens han concedit 8.000,0 euros,
per adquirir aquesta pantalla informativa, que el cost total,
comptant la instal·lació, més l’IVA, pot pujar al voltant de
12.000 euros.
Properament veurem aquest plafó instal·lat.

pàg. 6
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Aquest ajut és fruit de reunions i visites que representants
de l’Ajuntament han realitzat als Departaments correspo-

Aquest ajut serà per a la construcció de la rotonda, l’any 2007.

general

La Diputació de Barcelona, concretament l’Àrea de Benestar Social, va
organitzar un altre viatge de formació
per a càrrecs electes dels Ajuntaments
de la província de Barcelona. Aquest
cop el lloc escollit va estar Canadà,
concretament la regió de Québec.

com la instauració al nostre
municipi del carnet de la
Gent Gran
Entre els últims dies de maig i els primers
de juny, unes setanta persones, la majoria càrrecs electes representants d’uns 50
ajuntaments de la província de Barcelona,
així com diputats, tant de la Diputació de
Barcelona com del Parlament de
Catalunya, de tots els colors polítics, es
varen desplaçar a Canadà per poder
veure com es realitzen les polítiques de
benestar social, per poder traslladar als
nostres municipis possibles pràctiques
que puguin ser aplicades.

vam poder veure com es portava a la pràctica el servei de
teleassistència
Des de l’Ajuntament fem esforços per
assistir a aquests viatges de formació.
La primera sortida que vàrem fer va ser
a Finlàndia, on la regidora de Benestar
Social, Sra. Toñy Pérez, va poder aplicar models d’aquest país nòrdic, com la
instauració al nostre municipi del carnet
de la Gent Gran. Al mateix temps, es
varen veure altres experiències que ens
ajuden a aplicar polítiques al nostre
Ajuntament.
Un altre viatge que fa un any que es va

fer, va ser a Suècia, també amb el
Departament de Benestar Social de la
Diputació de Barcelona, i allà vam
poder veure com es portava a la pràctica el servei de teleassistència per a les
persones que estan soles en el seu
domicili, entre moltes altres coses.
Gràcies a aquests viatges de Benestar
Social, hem pogut traslladar al nostre
municipi la importància que té la política
de proximitat amb el ciutadà i així conèixer més de fons els problemes del dia a
dia. Hem pogut experimentar, també,
com es resolen afers personals i com es
creen protocols de seguiment de qualsevol tema que afecta les persones. Una
de les experiències que hem traslladat
al nostre municipi és la creació de la
Xarxa Dosrius, consistent en treballar en
equip tots els departaments, siguin
municipals o no, que estan en contacte
amb les persones, això vol dir: direcció
de l’escola, metges, assistent social,
policia, ..., amb l’esperit de detectar, al
més ràpid possible, situacions de risc
per a les persones.

Hem après molt la manera de
plantejar-nos objectius
El que s’ha notat molt del resultat d’aquests viatges és que ens varen convèncer que s’havia de fer un esforç per
potenciar l’Àrea de Benestar Social. En
aquests moments tenim una treballadora
social i un educador social, que tracten
temes molt delicats de la nostra població.

del nostre mercat dels diumenges l’Ajuntament acaba de
recuperar-ne la gestió

Voldria ressaltar que hi ha hagut altres
viatges de formació organitzats per
altres àrees de la Diputació de
Barcelona, als quals també hem volgut
assistir per la importància que hem considerat que tenien per al nostre municipi,
concretament, la regidora de Promoció
Econòmica, Sra. Sílvia Garrido, va acompanyar una delegació de la Diputació de
Barcelona a Londres per conèixer la
dinamització comercial d’alguns barris
d’aquesta ciutat, ja que és un tema en el
qual volem treballar. També va poder
experimentar com es gestionen les
zones comercials en les quals també hi
havia un mercat ambulant, atenent que
del nostre mercat dels diumenges
l’Ajuntament acaba de recuperar-ne la
gestió, perquè estem convençuts que el
podrem potenciar molt millor.

la construcció de 31 habitatges
que s’edificaran a Anantapur
(l’Índia)
També voldríem ressaltar, un viatge que
va fer a l’Índia la regidora de Benestar
Social, Sra. Toñy Pérez, per intentar
canalitzar totes les ajudes que es donen
des de l’Ajuntament a projectes al Tercer
Món, ja que cada any hi destinem una
part del nostre pressupost i voldríem que
el seu destí fos el més directe i profitós
per a les persones. Aquest viatge va ser
realitzat per una delegació del Maresme,
formada per 23 persones, amb el mateix
objectiu que s’ha plantejat, això va ser al
març d’aquest 2006, i a dia d’avui ja s’ha
consensuat, amb tots els representants
dels Ajuntaments que van participar en
aquest viatge, la construcció de 31 habitatges que s’edificaran a Anantapur (l’Índia), on hi treballa el Sr. Vicenç Ferrer i
també on l’Ajuntament de Dosrius hi té
apadrinades dues nenes.

els ajuts i subencions han augmentat d’una manera considerable

Una petita representació d’alcaldes, diputats i persones en representació del grup que va realitzar el viatge, en una recepció oficial amb l’alcaldessa de Québec

Una altra cosa molt important i positiva
d’aquests viatges de formació, és la de
compartir projectes en comú amb els
participants en aquestes sortides i, concretament, amb la Diputació de
Barcelona, ja que des de què treballem
colze a colze amb el departament de
Benestar Social de la Diputació de
Barcelona els ajuts i subvencions han
augmentat d’una manera considerable,
atesa la proximitat de projectes en comú.
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ORGANITZAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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DOSRIUS, PARTICIPA EN UN VIATGE A CANADÀ,

Concretament, en aquest viatge de
Canadà d’enguany, una de les polítiques
que hem pogut experimentar i que treballarem per posar-la en pràctica, són els
controls de qualitat que es fan en els serveis que es donen des de l’administració
local. Hem après molt la manera de plantejar-nos objectius i fer la valoració dels
mateixos, amb la finalitat d’obtenir l’eficiència i eficàcia dels serveis públics.
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UNA REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE

general
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA COMUNICA LA CONCESSIÓ DE
DIVERSES SUBVENCIONS I AJUTS PER A POLÍTIQUES MUNICIPALS
Amb comunicació oficial, la Diputació de Barcelona ens ha

Quant a Turisme, ens han concedit una subvenció de 2.000

notificat la concessió de diversos ajuts i subvencions, princi-

euros per a la Mostra Gastronòmica d’Esmorzars de Forquilla

palment a tres gran àrees: la de Medi Ambient i Turisme, la

En el cas de Benestar Social, s’ha rebut una comunicació

de Benestar Social i la de Cultura.

d’un ajut de 4.093 euros, perquè des de l’àrea de Benestar
Social de l’Ajuntament es puguin realitzar polítiques locals

En especial ha de realitzar una auditoria ambiental

de proximitat amb les persones.
Pel que fa a l’àrea de Cultura, s’han destinat 1.000 euros per

Per a l’àrea de Medi Ambient ens han concedit una subven-

a la publicació d’un conte de Dosrius, adreçat a la mainada,

ció de 4.800 euros, per activar l’Oficina 21. Aquesta Oficina

així com 500 euros per a la divulgació de la pàgina web.

21 ha de ser un referent en tots els temes mediambiental
dels nostre municipi, en especial ha de realitzar una audito-

Tots aquests ajuts són fruit de les polítiques que es realit-

ria ambiental, per conèixer quina és la realitat municipal i així

zen des de l’Ajuntament, que estan en la línia dels criteris

poder aplicar les polítiques corresponents. Ja s’ha sol·licitat

de subvenció de la Diputació de Barcelona, així com fruit

un ajut econòmic per realitzar aquesta auditoria ambiental.

dels contactes realitzats amb aquesta administració supra-

pàg. 8
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municipal.

LA CAIXA DE PENSIONS
AJUDA ECONÒMICAMENT A FER UNES
OBRES A L’ESGLÉSIA
DE CANYAMARS

Des d’aquestes quatre línies volem agrair a aquesta entitat
financera la sensibilitat que ha tingut ajudant-nos a realitzar
aquestes obres tan necessàries per a la parròquia de
Canyamars.

volem agrair-ho a aquesta entitat financera

La Caixa de Pensions ha concedit un ajut de 1.500,00 euros
per arranjar l’església de Canyamars.
Representants de la parròquia de Canyamars es van desplaçar a l’Ajuntament de Dosrius per preguntar si hi havia algun
camí per aconseguir una subvenció per realitzar unes obres
molt necessàries per a aquest temple religiós.
Un cop analitzades totes les possibilitats, des de
l’Ajuntament de Dosrius es van fer les gestions demanant a
la Caixa de Pensions si hi havia la possibilitat que dins del
projecte d’Obra Social s’ajudés a portar a terme aquests
arranjaments a l’església de Canyamars.
Des del primer moment que es va fer el contacte ja hi va
haver plena disposició de col·laborar econòmicament amb
l’objectiu sol·licitat. Un cop s’han fet els tràmits necessaris per
sol·licitar-ho formalment, la Sra. Gemma Civerio, Directora
de l’oficina de la Caixa del nostre municipi, ha lliurat un taló al
mossèn de Canyamars, per import de 1.500,-- euros.
La directora de la Caixa lliurant l’ajut al capellà de Canyamars.

general
REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT
DE DOSRIUS VISITEN LA DELEGADA
DEL GOVERN DE LA GENERALITAT,
SRA. CARME SAN MIGUEL, PER
EXPOSAR-LI LES NECESSITATS DEL
NOSTRE MUNICIPI
A mitjan del mes de juliol, representants de l’Ajuntament de Dosrius varen
concertar una entrevista amb la Sra.
Carme San Miguel, Delegada del

era molt desitjada per tota la
població del nostre municipi

Govern de la Generalitat a la província
de Barcelona, per exposar-li diversos
temes i necessitats del nostre municipi.
En primer lloc se li va agrair totes les gestions que va portar a terme la Sra. San
Miguel, tant pel que fa referència a l’activació del procés de redacció del projecte

d’obres de construcció de la nova carretera B-510 entre Dosrius i l’autovia MataróGranollers, com a l’habilitació de la partida necessària en el pressupost, com a
l’adjudicació de l’esmentada obra que,
com tothom sap, era molt desitjada per
tota la població del nostre municipi.
Estem convençuts que la Sra. San
Miguel ha estat una peça important
perquè aquesta nova carretera sigui
realitat en pocs mesos.
També se li va exposar la necessitat de
construir una rotonda a la cruïlla de la
carretera de Dosrius a Canyamars, amb
la que puja a can Massuet del Far.

la possibilitat d’adquirir un plafó
informatiu

L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS REP SUBVENCIONS D’ALTRES ORGANISMES
Aquestes últimes setmanes hem rebut
oficialment algunes notificacions de subvencions, per poder portar a terme les
polítiques que diverses àrees de
l’Ajuntament de Dosrius estan realitzant.

un ajut més per al servei
d’Atenció Domiciliària
L’àrea de Benestar Social ha rebut un
ajut més per al servei d’Atenció
Domiciliària, per import de 4.000
euros. Des d’aquesta àrea també s’estan fent cursets, xerrades, tallers, concretament dos d’aquests tallers que es
fan han tingut ajuts per part de la
Diputació de Barcelona, que són “Et
sentim, ..., t’escoltem”, per al qual

s’han concedit 500 euros d’ajut, i un
altre anomenat “Per a tu”, per l’import
de 1.500 euros.

fomentar la recollida selectiva
de fracció orgànica
Tenim molt clar que aquests tres ajuts
que ens ha concedit l’àrea de Benestar
Social de la Diputació de Barcelona
són fruit d’aquests viatges que ha
organitzat aquesta àrea fora del nostre
país, ja que compartim projectes
comuns de tot el que hem vist en
aquestes sortides.
L’Àrea de Medi Ambient ha rebut un
ajut de l’Agència de Residus de

Catalunya, de 4.947 euros, per fomentar la recollida selectiva de fracció
orgànica, concretament els projectes
d’auto compostatge que aquesta regidoria tira endavant.

dinamització del mercat laboral
Des de l’Àrea de Promoció Econòmica
de la Diputació de Barcelona s’ha
donat un ajut al projecte que la regidoria de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Dosrius està portant a
terme, nomenat “Dinamització del mercat laboral”. L’ajut que se’ns ha concedit és de 7.600 euros.
Tots aquests ajuts i subvencions són
fruit d’haver estat en contacte, constantment, amb les altres administracions i de compartir projectes comuns.

desembre de 2006

La Sra. Carme San Miguel amb l’alcalde, Sr. Josep Jo, i la 2a tinent d’Alcalde de Dosrius,
Sra. Sílvia Garrido.

La Sra. San Miguel es va comprometre
a estudiar totes les peticions que li
vàrem plantejar.

pàg. 9

També li vàrem exposar a la Sra. San
Miguel, la necessitat que tenim de buscar canals d’informació per fer públics
els actes que es fan al nostre municipi,
que són molts, i la possibilitat d’adquirir
un plafó informatiu que s’instal·laria a
l’entrada de Dosrius, perquè tothom
pugui estar informat dels actes.
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El projecte executiu ja està en procés
d’aprovació i ja tenim concedida una
ajuda de la Diputació de Barcelona,
però ens manca un 40%, de finançament per a la construcció d’aquesta
obra tan necessària.

general
EL D.N.I. A DOSRIUS
Com bé ja saben, l’Ajuntament de Dosrius va sol·licitar al
Cos de la Policia Nacional que es desplacés al nostre municipi, per fer el document nacional d’identitat a les persones
que el necessitaven per primera vegada o bé a les que els
havia caducat.
Després d’entrevistar-nos amb representants d’aquesta
Policia Nacional, vàrem obrir un procediment amb l’objectiu
que en el moment que tinguéssim al voltant de cent persones apuntades, des de la Policia Nacional es buscaria un
dia, amb la finalitat que es desplacin a l’Ajuntament a donar
aquest servei, ja que aquesta quantitat, entre 80 i 100 perso-

pàg. 10
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Veïns del municipi fent-se el DNI a l’Ajuntament de Dosrius.

nes, és la capacitat diària que tenen per fer tots els tràmits
per al document d’identitat.

el procediment perquè tornin a venir al nostre
Ajuntament a fer el DNI continua obert. Per tant,
totes aquelles persones que els faci falta renovar
o confeccionar de nou el D.N.I., poden apuntar-se
a l’Ajuntament de Dosrius
Atenent que hi ha hagut l’estiu pel mig, ens hem trobat que
s’havien apuntat al voltant d’unes 200 persones per obtenir
el DNI. Per aquest motiu, els dies que la Policia Nacional va
escollir per desplaçar-se al nostre municipi varen ser dos: el
4 i el 5 d’octubre.
La valoració de les persones que varen poder-se fer el DNI al
nostre municipi va ser molt positiva, ja que no es varen haver
de desplaçar a Mataró. Per aquest motiu, el procediment perquè tornin a venir al nostre Ajuntament a fer el DNI continua
obert. Per tant, totes aquelles persones que els faci falta renovar o confeccionar de nou el D.N.I., poden apuntar-se a
l’Ajuntament de Dosrius i quan tinguem una llista de 80 a 100
persones, buscarem un altre dia perquè membres de la
Policia Nacional es tornin a desplaçar al municipi de Dosrius.
Amb aquest petit escrit volem agrair la col·laboració de la Policia
Nacional, per possibilitar que serveis tan importants com la confecció del DNI es puguin fer dins del nostre propi Ajuntament.

RESUM DE COM S’HAN RESOLT LES EMERGÈNCIES DURANT EL
MES D’AGOST, ESTANT LA CARRETERA B-510 TALLADA
Volem fer un resum de com s’han gestionat les emergències que s’han produït al nostre municipi, si més no de
les que tenim coneixement, estant tancada la carretera B-510, entre Dosrius
i a sota el pont de l’autopista i la pujada a can Massuet del Far, d’una única
direcció, durant el mes d’agost.
El dia 3 d’agost es va necessitar una
ambulància a Canyamars. En el
moment que es va activar el servei trucant al 061, la policia local va informar
que es podia passar per la carretera B510, amb la sirena connectada. La
mateixa policia va esperar l’ambulància
a l’entrada del municipi i la va acompanyar fins al domicili que l’havia reclamada, concretament al carrer Major de
Canyamars. El temps d’arribada de
l’ambulància, des del moment que es
va activar el servei d’emergència, va
ser de 25 minuts. No va haver-hi cap
problema a l’hora de fer el trasllat de la
persona malalta a l’hospital.
El dia 7 d’agost, al carrer Vilassar de
can Massuet del Far van tenir la
necessitat del servei d’ambulància i es

va activar el mateix protocol. La policia
va informar als conductors de l’ambulància que entressin per la carretera
tallada i que els acompanyarien al
domicili que va sol·licitar l’emergència.
Atenent que a la pujada de can
Massuet només s’hi podia circular en
una sola direcció (de pujada), la policia
local va parar el trànsit perquè l’ambulància pogués retornar cap a Mataró,
fent el mateix camí, tot i que la carretera d’accés a can Massuet fos només
d’una única direcció. Temps d’arribada
de l’ambulància 25 minuts.
El dia 8 d’agost es va tornar a necessitar
el servei d’ambulància per un principi
d’infart a Canyamars. Es va posar en funcionament el mateix protocol i, segons va
comentar la família, l’ambulància va trigar
20 minuts a arribar a Canyamars.
El dia 16 d’agost es van reclamar tant
l’ambulància com els bombers al camí de
can Rimbles. El cos de bombers va rebre
la trucada a les 18,50 i va arribar al lloc
dels fets a les 19,10. Temps de resposta
20 minuts. Segons ens van comentar,
l’ambulància va tardar el mateix temps en

arribar, comptant a partir del moment que
el 061 va rebre la trucada.
El dia 20 d’aquest mes d’agost es va
trucar al 061 demanant una ambulància
a la urbanització de can Canyamars. El
061 es va posar en contacte amb la
policia, que al moment els va indicar per
on havien de circular, per la carretera
en obres B-510. Segons varen manifestar els familiars de la persona malalta,
l’ambulància va tardar a arribar a can
Canyamars 25 minuts.
El dia 22 també van ser reclamats els
serveis dels bombers per a una ajuda
molt concreta a Canyamars. El temps
d’arribada va ser de 25 minuts, des del
moment en què es va fer la sol·licitud.
No ens consten que s’hagin realitzat
més serveis d’urgència durant el mes
d’agost, però el que sí volem fer és
agrair la col·laboració tant de la Policia
Local, com del 061, com dels Bombers i
els Mossos d’Esquadra, que en els
moments en què les circumstàncies no
eren les més adequades, van estar a
l’alçada, donant un servei de qualitat, eficiència i efectivitat a la nostra població.

urbanisme
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA LLIURA EL PLA
LOCAL D’HABITATGE AL
MUNICIPI DE DOSRIUS

d’aquests habitatges es proposa a la
zona verda de can Pruna, on es parla
de construir-hi 48 habitatges més 53
places de pàrquing.
Ara cal fer les modificacions de Normes
Subsidiàries necessàries perquè tota
aquesta quantitat d’habitatges es
puguin construir en els indrets anome-

Com ja s’ha anat explicant,

reunions de treball amb l’equip redac-

nats. Per aquest motiu, ja hem parlat

l’Ajuntament de Dosrius va signar un

tor així ho vàrem exposar i vàrem pro-

amb la Diputació de Barcelona de sig-

conveni amb la Diputació de

posar diversos indrets per a la cons-

nar un altre conveni, perquè ens ajudi a

Barcelona, perquè aquest Ens supra-

trucció d’aquestes vivendes.

fer les requalificacions necessàries i

En el cas de Dosrius, la proposta que

l’Ajuntament, davant de Departament

de servir per a la construcció d’habitat-

presenta el Pla Local de construcció de

de la Generalitat, que haurà de fer els

ges socials de protecció oficial.

vivendes és en els terrenys que

informes pertinents per poder autoritzar

l’Ajuntament té, ubicats abans d’arribar

les requalificacions dels terrenys.

al Pla dels Gitanos. És un terreny que

També, com s’ha explicat, en algunes

està al final del carrer Mossèn Cinto

ocasions, aquestes requalificacions de

Verdaguer, a mà esquerra, direcció

terrenys, en especial a la zona verda de

La Diputació de Barcelona va encarre-

Llinars i Cardedeu. En aquesta peça de

can Pruna, es podran realitzar amb la

gar aquest Pla a un equip redactor

terra, l’estudi preveu construir-hi uns 36

modificació de la zona de les Colònies

extern de la mateixa administració.

habitatges més 42 places de pàrquing.

Forestals, en la qual s’està treballant.

incloses diverses entrevistes a
veïns i veïnes del municipi

Aquest equip redactor, després de fer
tots els treballs necessaris, incloses
diverses entrevistes a veïns i veïnes del
municipi, ha presentat a l’Ajuntament
una diagnosi de la situació, tant pel que

poder construir habitatges
socials per a les persones residents al nostre municipi, especialment joves

Tots els passos de l’administració són
molt lents, però de mica en mica va
agafant cos l’objectiu final de poder
construir habitatges socials per a les
persones residents al nostre municipi,

fa al tema del tipus d’habitatges, com
de la necessitat dels mateixos, com

Al nucli de Canyamars, la proposta per

dels indrets on es poden construir.

construir els habitatges socials és a la

especialment joves.

zona de la fàbrica La Tortuga, on

Agraïm, un cop més, a la Diputació de

Des de l’Ajuntament hem cregut con-

aquest pla proposa la construcció de 36

Barcelona tot el seu esforç, tant humà

venient que hi hagi habitatges prote-

habitatges més 33 places de pàrquing.

com econòmic, per ajudar-nos a tirar
endavant projectes molt necessaris per

gits, tant a Dosrius, com a Canyamars,
Pel que fa a can Massuet, la ubicació

a la nostra població.
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com a can Massuet del Far. Durant les
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Local d’Habitatge. Aquest Pla Local ha
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també faci d’interlocutor, en nom de

municipal ens ajudés a realitzar el Pla

Representants de la Diputació, de l’Ajuntament de Dosrius i membres de l’equip redactor d’aquest Pla Local d’habitatge al municipi de Dosrius.

urbanisme
L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS ACONSEGUEIX LA
CERTIFICACIÓ ISO 9001, A L’ÀREA D’URBANISME
ta a tots els expedients revisats.

Un dels departaments més importants

Un cop hem tingut el resultat de l’ava-

que té l’Ajuntament de Dosrius és l’à-

luació, efectuada els dies 3 i 4 de juliol

5) Hi ha una bona gestió de no-conformitats

rea d’Urbanisme. Aquesta àrea gestio-

d’enguany, aquests auditors externs ja

i accions correctives, que es detecten i

na el planejament urbanístic, llicències

ens han certificat que disposem d’a-

segueixen correctament, i especialment de

urbanístiques, expedients disciplinaris i

questa norma ISO-9001:2000.

les “propostes de millora”, com a eines de
millora continua del SGQ.

expedients sancionadors.
Cal ressaltar que el resum final de l’in-

disposem d’aquesta norma
ISO-9001:2000

forme d’aquests auditors és molt positiu, ja que no hi han fet constar cap
prescripció indispensable per tenir la

Amb l’esperit de donar servei de quali-

certificació ISO 9001 i sí que han res-

tat i eficiència, a l’inici d’aquest mandat

saltat que aquest departament de

Un cop més podem dir OBJECTIU

ens vàrem posar com a objectiu que

l’Ajuntament de Dosrius disposa d’uns

ASSOLIT, amb l’esperit que el servei

l’àrea d’Urbanisme tingués uns proce-

punts forts, que són:

que es doni des de l’administració sigui
d’eficiència i eficàcia.
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diments molt clars i marcats de tots els
expedients que hi entren i així el ciuta-

1) És important l’esforç realitzat per tot l’e-

dà pot saber, en tot moment, en quin

quip, per a la implantació del SGQ. A l’audi-

Finalment, no puc deixar de fer un

punt es troba la seva petició.

toria es comprova la implicació de tothom i

reconeixement molt especial al gran

la comunicació interna necessària per al

esforç que ha fet el personal del depar-

Fa dos anys que ens vàrem posar en

seguiment d’aquest sistema.

tament d’Urbanisme per aconseguir

contacte amb una empresa de formació,

2) Concretament, està ben treballat el tema

aquesta certificació ISO 9001. Això

perquè ens preparés per obtenir una

de disseny d’activitats, que ha suposat

delata que l’Ajuntament de Dosrius té

certificació de qualitat. Per fi va arribar el

millores reals a la gestió de la unitat.

grans professionals, compromesos

moment en què uns auditors externs

3) També és un punt fort l’actualització d’ex-

amb el servei públic.

ens varen fer l’avaluació de tota la for-

pedients antics que s’està realitzant.

mació que s’ha rebut fins al dia d’avui.

4) Bona traçabilitat i documentació comple-

OLIT
S
S
TIU A
C
E
OBJ
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el gran esforç que ha fet el
personal del departament
d’Urbanisme

Escrit de l’empresa Applus

Certificat ISO 9001: 2000

urbanisme
L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS SIGNA UN CONVENI PERQUÈ ES REDACTI UN PLA
DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DEL MUNICIPI DE DOSRIUS
A l’hora de pensar en les persones, també cal tenir present
que no tothom té la mateixa facilitat de mobilitat.
Per aquest motiu, des de l’Ajuntament de Dosrius hem iniciat
un procediment negociat per tal que tres consultories presentin propostes econòmiques, d’acord amb les Bases aprovades, per a la redacció d’un projecte per millorar l’accessibilitat del nostre municipi.
Tot el procediment administratiu ja s’ha portat a terme i el
concurs l’ha guanyat el Sr. Enrique Rovira-Beleta i Cuyàs,

que per un preu de 28.722,00 euros, IVA inclòs, ha estat
contractat per a la redacció del Pla de millora i accessibilitat
del municipi de Dosrius.

tindrem un referent a l’hora d’actuar en cada punt
dels nostres carrers
Un cop l’Ajuntament tingui aquest projecte, tindrem un referent a l’hora d’actuar en cada punt dels nostres carrers, per
tal que la mobilitat de les persones amb dificultat sigui al
més fàcil possible.

Llinars del Vallès comença a ser un
referent per a moltes persones que
viuen a can Massuet del Far, principalment l’estació de tren que existeix, ja

que des d’aquest punt és molt fàcil desplaçar-se a Barcelona o a altres indrets.
Per aquest motiu, escoltant la població
de can Massuet del Far s’està treballant en la possibilitat que aquest nou
servei s’implanti, encara que sigui en
període de proves.

Llinars del Vallès comença a
ser un referent per a moltes
persones que viuen a can
Massuet del Far

El Sr. Josep M. Fortuny es va comprometre a analitzar la proposta i a estudiar la magnitud econòmica de la
mateixa, consultant concessionaris de
la zona per intentar buscar una fórmula, amb la finalitat de poder donar
aquest servei que la població demana.
Esperem que pugui arribar a bon port
aquesta proposta i que en un temps no
massa llunyà puguem tenir aquest nou
servei de transport públic al nostre
municipi.

L’alcalde de Dosrius, Sr. Josep Jo, amb el Sr. Josep Fortuny, subdirector general d’Ordenació i Gestió de la Direcció General de Ports i
Transports de la Generalitat de Catalunya, i la Sra. Sílvia Garrido, segona tinent d’alcalde i regidora de Mobilitat.
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A mitjan de setembre, vàrem sol·licitar
una entrevista amb Ports i Transports
de la Generalitat de Catalunya, amb la
finalitat de demanar que la freqüència
del transport públic s’augmenti i, a més
a més, es creï un nou servei de transport públic, que connecti el nucli urbà
de can Massuet del Far amb la població de Llinars del Vallès.

La competència en tema de transport
públic la té la Generalitat de Catalunya.
Per aquest motiu, ens vàrem entrevistar
amb el Sr. Josep M. Fortuny, subdirector
general d’Ordenació i Gestió de la
Direcció General de Ports i Transports
de la Generalitat de Catalunya.
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L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS DEMANA
MÉS TRANSPORT PÚBLIC I UN AUTOBÚS
QUE CONNECTI CAN MASSUET AMB LLINARS DEL VALLÈS
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mobilitat

ensenyament
EL PROJECTE EXECUTIU DE L’ESCOLA
BRESSOL JA ESTÀ ENCARREGAT
Atenent que la Diputació de Barcelona ens ha concedit un
ajut de 50.000,00 euros per a la redacció del projecte executiu de l’escola bressol i la direcció de l’obra, l’Ajuntament de
Dosrius ja ha realitzat el procediment de contractació d’aquest projecte que, per la quantitat, el procediment és negociat. Això vol dir que sol·licitant tres pressupostos a tres
arquitectes o gabinets de projectes, és suficient. Un cop
rebudes totes les ofertes ha resultat guanyador el Sr. Jordi

en aquest pressupost del 2006 ja s’han contemplat recursos per a l’escola bressol

Parcerisas, que va fixar el preu de redacció del projecte en
25.000 euros, IVA inclòs. Un cop s’hagi de realitzar l’obra,
iniciarem un altre procediment negociat per a la direcció d’obra d’aquest equipament, per tant, en aquest pressupost del
2006 ja s’han contemplat recursos per a l’escola bressol.

s’ha signat un conveni amb la Generalitat de
Catalunya
Cal destacar, també, que ja s’ha signat un conveni amb la
Generalitat de Catalunya, perquè ens ajudi a tirar endavant
amb la construcció de l’escola bressol i amb el funcionament
de la mateixa. Esperem que en el pressupost del 2007 es
pugui habilitar la partida corresponent per a l’execució d’aquesta obra.

promoció econòmica

pàg. 14
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JA S’HA REALITZAT LA 4a MOSTRA GASTRONÒMICA
DEL MUNICIPI DE DOSRIUS
El cap de setmana del 10 i 11 de juny,
va tenir lloc la 4a. Mostra
Gastronòmica d’Esmorzars de
Forquilla, a la zona esportiva de can
Batlle del nostre municipi.
Aquest any hi van participar set restaurants,
presentant una gran varietat de plats, per
poder degustar per part de tothom.
També va haver-hi tres estants dedicat
exclusivament a postres, cafès i begudes.
Enguany es va aprofitar l’avinentesa
de la Mostra Gastronòmica perquè les
persones que van participar en l’intercanvi de casals de la gent gran, que es
va realitzar amb el municipi
d’Esparreguera, poguessin gaudir i
degustar tots els plats que es varen
preparar per a l’ocasió.

volen tenir un estant en aquesta mostra
gastronòmica, i així varen enriquir l’esdeveniment amb la seva participació.

va estar entre nosaltres
l’Honorable Consellera d’Interior
de la Generalitat de Catalunya,
Sra. Montserrat Tura
Cal fer esment que el dissabte al migdia
va estar entre nosaltres l’Honorable
Consellera d’Interior de la Generalitat de
Catalunya, Sra. Montserrat Tura, que va
degustar amb tots nosaltres uns plats de
bon menjar. Amb la consellera vàrem
intercanviar experiències molt positives,

referent a l’actuació de l’Ajuntament de
Dosrius en qüestió de polítiques de
seguretat viària, i va aplaudir la valentia
que s’ha tingut des de la regidoria de
mobilitat, per les mesures que s’han
pres per intentar baixar l’índex de sinistres a les nostres carreteres.

va aplaudir la valentia que s’ha
tingut des de la regidoria de
mobilitat
Agraïm, un cop més, totes les persones, entitats, col·lectius i restauradors
que han fet possible aquest esdeveniment de la 4a Mostra Gastronòmica
d’Esmorzars de Forquilla.

Cal ressaltar un cop més la participació de públic que va haver-hi el dissabte a la nit, ja que l’actuació d’un grup
musical tocant country i l’exhibició per
part d’un altre grup d’aquest estil de
música, van fer d’aquesta nit una vetllada molt agradable, gràcies també a
un conjunt de circumstàncies: temperatura, lloc, bon menjar, bon ambient,
bona música, ...
També cal ressaltar que va haver-hi una
petita mostra de professionals d’activitats econòmiques de serveis a les persones del nostre municipi, que varen

La Consellera Montserrat Tura, conjuntament amb representants de l’Ajuntament de Dosrius,
a la Mostra Gastronòmica, parlant amb expositors.

medi
ambient
L’ADF ES PREPARA PER A
L’ ESTIU 2006
L’Agrupació de Defensa Forestal Serra
de Marina, que és la que actua en el
nostre territori, va fer la trobada d’inici de
temporada, el dissabte dia 3 de juny.

Cal destacar que la Diputació de
Barcelona ha atorgat una subvenció,
dins la campanya de prevenció d’incendis, de 31.471,42 euros, per a
manteniment de camins dins del nostre
municipi. El total del pressupost per a
l’arranjament d’aquests camins era de
34.968,24, per tant, la subvenció concedida és del 90% del preu total,

essent l’Ajuntament de Dosrius el que
ha d’aportar el 10 % restant.
Volem destacar, un cop més, la gran
tasca que realitza tot el voluntariat que
forma part de l’ADF, ja que la intervenció immediata és clau per controlar un
incendi forestal.

la gran tasca que realitza tot el
voluntariat
La composen un total de 25 persones,
totes elles voluntàries, i cinc vehicles
preparats per a una intervenció immediata, en cas de foc.
En aquesta trobada inicial de temporada es va revisar tot el material, així
com les emissores per connectar-se
entre ells i amb els bombers de la
comarca.

ensenyar les normes
de seguretat

Aquest curs va estar subvencionat,
majoritàriament, per la Diputació de
Barcelona, va tenir una durada de mitja
jornada i va combinar l’exposició teòrica
amb els exercicis pràctics. El professorat
d’aquest curs va estar format per enginyers tècnics forestals especialitzats.
Una gran quantitat d’aquests voluntaris

varen poder assistir a aquest curs que
es va realitzar a les dependències municipals, amb l’objectiu de facilitar l’actuació dels voluntaris en els programes de
vigilància, dissuasió, detecció d’incendis
forestals i, sobretot, ensenyar les normes de seguretat que ha de seguir el
voluntariat, a l’hora de col·laborar amb
els bombers i les ADF.

pàg. 15

L’Ajuntament de Dosrius té una llista de
voluntaris en prevenció i extinció d’incendis forestals, i amb l’esperit que totes
aquestes persones tinguin uns coneixements bàsics, en cas d’incendis, el diumenge 25 de juny, es va fer un curs.

desembre de 2006

L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS REALITZA UN CURS BÀSIC DE
PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS FORESTALS PER A VOLUNTARIS
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Moment en què s’està revisant el material.

Alguns dels voluntaris que varen fer aquest curs bàsic.

medi
ambient
CAMPANYA PER ESTALVIAR AIGUA POTABLE

pàg. 16
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PER UNA NOVA CULTURA
DE L’AIGUA
En la nostra societat només cal obrir
l’aixeta per tenir tota l’aigua que
volem. I aquest fet fa que, malauradament, bona part de la població es
permeti el luxe de llençar aigua. Però
l’aigua no és un recurs il·limitat que
puguem malbaratar i menys llençar.
Els dos darrers anys la sequera ha
fet perillar les reserves d’aigua als
pantans i ha provocat que part de la
població de Catalunya hagi patit restriccions en el subministrament d’aigua potable durant l’estiu. Els científics ja han confirmat que el canvi climàtic provocarà cada cop més episodis de sequera en l’àrea mediterrània.
Per contra la població va creixent en
aquestes àrees, cada cop hi ha més
habitatges, més hotels, més comerços, més indústries... Es calcula que
cada persona gasta (o millor dit, malgasta) una mitjana de 125 litres d’aigua al dia, quantitat que amb unes
senzilles mesures d’estalvi es podria
reduir a menys de 100 litres diaris.
Comença a ser hora que prenguem
consciència del problema i que ens
mentalitzem que es pot fer les mateixes coses amb menys aigua.
Estalviar és cosa de tots.

AIREJADORS PER AIXETES.
AMB LA MATEIXA PRESSIÓ
ES REDUEIX EL 50 %
D’AIGUA.
L’Ajuntament vol promoure hàbits que
contribueixin a reduir el consum d’aigua entre els veïns del municipi. I per
tal de facilitar-ho repartirà gratuïtament 300 kits de reducció de consum
d’aigua entre la població.
Es tracta de tres aparells airejadors, dos
que es col·loquen a l’extrem de l’aixeta i
un adaptat a la mànega de la dutxa. Els
airejadors barregen l’aigua amb l’aire,
de manera que amb menys aigua s’obté la mateixa pressió, però redueixen el
consum gairebé en un 50 %.

Per tal de poder constatar l’estalvi
real que es produeix amb l’ús dels
dispositius, es proporciona una bossa
de plàstic que serveix per comprovar
la quantitat d’aigua que surt de l’aixeta abans i després de la instal·lació
de l’aparell airejador.

COM ACONSEGUIR EL KIT
DE REDUCCIÓ D’AIGUA

Aquest és el kit que es distribuirà, format
per tres airejadors i una bossa de control.

A partir del mes de març del 2007
es repartirà un kit per habitatge a
totes aquelles persones interessades
a disposar d’aquesta mesura d’estalvi
d’aigua fins a esgotar existències.
A partir de l’1 de març només caldrà
presentar-se a l’ajuntament amb la
darrera factura de l’aigua de 8:30 h a
14:00 h de dilluns a divendres i de
16:30 h a 19:00 h els dijous a la
tarda.

QUÈ PODEM FER A CASA
PER ESTALVIAR AIGUA
1. Instal·lar difusors a les aixetes.
S’estalvia fins al 50 % de l’aigua.
2. Instal·lar polsadors de mitja descàrrega a les noves cisternes del wàter i
dispositius d’estalvi a les velles.
S’estalvia fins a 5 litres per descarrega.
3. Tancar l’aixeta mentre es renta les
dents, s’ensabona o s’afaita.
S’estalvia fins a 20 litres al dia.
4. Dutxar-se en lloc de banyar-se.
S’estalvia fins a 100 litres d’aigua.
5. Reparar aixetes i wàters que perdin
aigua. S’estalvia de 30 a 100 litres al dia.
6. Omplir ben plenes rentadores i rentavaixelles.
7. Plantar al jardí plantes adaptades
al clima mediterrani que poden viure
amb poc aigua: romanins, farigoles,
espígols, pins, oliveres, alzines,...
Sempre és millor instal·lar el reg gota
a gota que aspersors. La gespa no és
gens aconsellable, ja que necessita
molta aigua.

Cal treure el dispositiu que porta l’aixeta i
instal·lar-hi l’airejador, tot enroscant-lo a
l’extrem d’aquesta.

Un cop instal·lat l’airejador, la pressió continua sent la mateixa, però es redueix la sortida d’aigua.

medi
ambient

Davant la bona acollida que va tenir la campanya de compostatge domèstic portada a terme durant la passada primavera, l’Ajuntament posarà en marxa una nova campanya de compostatge a principis de l’any vinent.
La primavera del 2006 prop de 70 veïns i veïnes del municipi van participar en unes sessions de formació per
aprendre a fer compost amb les restes vegetals del jardí i
de la cuina de casa seva. Entre l’abril i el maig, es van
repartir entre els assistents a les sessions de formació 60
compostadors de plàstic de 410 litres de capacitat.

GENER del 2007.- Arribarà a cada habitatge del municipi
un díptic informatiu de la campanya on s’explicarà què és
això de fer compost i els dies de les sessions informatives
i de formació.
FEBRER del 2007.- Hi haurà 3 sessions informatives (una
per a cada nucli urbà: Dosrius, Canyamars i Can Massuet
del Far) per a totes aquelles persones que vulguin saber
en què consisteix això de fer compost a casa. Aquestes
sessions seran obertes a tothom i gratuïtes.
MARÇ del 2007.- Hi haurà 3 sessions de formació (una per
a cada nucli urbà: Dosrius, Canyamars i Can Massuet del
Far) per ensenyar a fer compost i per a resoldre dubtes.
Aquestes sessions seran gratuïtes i hi podran assistir les
persones que prèviament s’hagin inscrit, ja sigui durant les
sessions informatives o bé telefonant a l’Ajuntament. Durant
aquestes sessions es distribuiran els 50 compostadors que
facilita l’Ajuntament a canvi d’una bestreta de 15 euros.

JA ES POT DEMANAR LA REDUCCIÓ DE LA
TAXA D’ESCOMBRARIES
Totes aquelles persones que han estat realitzant compostatge al seu jardí durant aquest any 2006, ja sigui amb compostador o sense (amb una pila al jardí) ja poden demanar
la reducció del 20% de la taxa d’escombraries de l’any 2006
mitjançant una sol·licitud que s’haurà d’entrar per registre a
l’Ajuntament. El tècnic de Medi Ambient farà una visita (prèvia trucada telefònica) a tots els habitatges que hagin
sol·licitat la reducció de la taxa per tal de comprovar que en
realitat s’està portant a terme el compostatge.

El compostador es pot col·locar en qualsevol racó del jardí que
estigui a l’ombra. Ha d’estar en contacte amb el terra.

Interior d’un compostador amb restes verdes de la cuina i pinassa i fulles d’alzina del jardí.

pàg. 17

Hores d’ara, més de 30 persones veïnes del municipi ja
s’han posat en contacte amb l’àrea de Medi Ambient de
l’Ajuntament interessant-se en fer compostatge domèstic.
Per donar resposta a aquest interès, al gener del nou any
2007 començarà una nova campanya, per tal que aquests
veïns i 30 veïns més puguin incorporar-se al compostatge
domèstic. D’aquesta manera, a finals de març del 2007
uns 110 habitatges del municipi estaran tractant-se ells
mateixos les restes verdes del seu jardí i cuina amb compostadors facilitats per l’Ajuntament.
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50 HABITATGES MÉS DEL MUNICIPI ES
PODRAN INCORPORAR A LA CAMPANYA
DE COMPOSTATGE DOMÈSTIC LA PRÒXIMA
PRIMAVERA

CALENDARI DE LA NOVA CAMPANYA

desembre de 2006

NOVA CAMPANYA DE
COMPOSTATGE
DOMÈSTIC

medi
ambient
MESURES PER REDUIR ELS CONSUMS
ENERGÈTICS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS
L’Ajuntament de Dosrius, amb l’objectiu
d’impulsar una nova cultura de l’energia, ha apostat per la implantació i
manteniment d’un Sistema d’Informació
Energètica (SIE) en els equipaments
municipals i quadres d’enllumenat
públic. Aquest innovador sistema permetrà a l’Ajuntament controlar la despesa energètica, corregir desviacions i
planificar l’execució de mesures d’estalvi i d’eficiència energètica.

gestió i eficiència de l’enllumenat públic,
així com per identificar els edificis municipals amb consums més elevats i
menys eficients, per tal de poder prioritzar actuacions sobre els mateixos.
Les dades obtingudes amb el SIE
també serviran per començar a fer un
pla d’adaptació a la llei de contaminació lluminosa que els municipis hauran d’aplicar en els propers tres anys.

Aquesta llei regula l’ordenació
ambiental de la il·luminació per a la
protecció del medi ambient de nit,
amb la finalitat de mantenir, al màxim
possible, les condicions naturals d’aquestes hores en benefici de les persones, de la fauna i la flora, a fi de
prevenir i corregir els efectes pertorbadors de la contaminació lluminosa
en la visió del cel.

desembre de 2006
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Actualment el municipi compta amb
17 equipaments municipals i 16 quadres d’enllumenat públic. Un 32’3 %
del consum energètic municipal
correspon als equipaments, mentre
que un 67’7 % correspon a l’enllumenat públic.
El primer pas en la implantació d’aquest sistema (SIE) va ser la realització
d’auditories energètiques en els edificis
municipals i quadres d’enllumenat
públic. Un cop analitzades les dades
obtingudes amb les auditories, s’està
treballant actualment per millorar la

D’aquí tres anys entrarà en vigor la llei
d’enllumenament per a la protecció del
medi nocturn.

SERVEI MUNICIPAL DE RECOLLIDA DE MOBLES,
ELECTRODOMÈSTICS I TRASTOS VELLS
· Servei gratuït

pàg. 18

s’ha realitzat una auditoria dels consums
energètics de tots els quadres de llum
públics del municipi i de tots els equipaments municipals.

· Cal telefonar a l’ARCA
(937905560) per concertat dia.
· Passen a recollir tots els
dilluns al matí (però només
per aquells domicilis que hagin
concertat dia per telèfon).
· S’ha de deixar els mobles,
electrodomèstics i altres trastos a la vorera al davant de la
porta (intentant que molesti el
mínim). Es poden deixar a
partir de la tarda-vespre del
diumenge (l’ARCA passarà a
recollir-ho el dilluns al matí,

però només pels domicilis que
ho han acordat per telèfon).
L’ARCA només recollirà
aquells trastos que s’hagi
acordat per telèfon. Si a última hora decidiu treure més
coses, no us les recolliran.
Recordeu que està prohibit
deixar mobles, electrodomèstics i trastos vells al costat
dels contenidors d’escombraries. Tampoc es pot treure
aquests trastos al carrer si
l’ARCA no ha confirmat per
telèfon que passaran a recollir-ho l’endemà dilluns.

També podeu anar a la deixalleria d’Argentona. El telèfon
és el 937561448.

projectes
en marxa
PAVELLÓ DE
CANYAMARS
Quan surti aquesta publicació, la primera fase ja estarà acabada i s’estarà
treballant en la segona fase, per tal
de deixar el pavelló ben digne.
Aquesta segona fase s’ha endarrerit
una mica, ja que la seva contractació
havia quedat deserta i s’ha hagut de
fer una revisió del projecte. Un cop
tots els passos administratius s’hagin
realitzat, ja estarem a la recta final
per acabar aquesta obra.

El pavelló de Canyamars.
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INSTITUT DE
SECUNDÀRIA,
EDIFICI DEFINITIU

desembre de 2006

Aquest setembre passat va entrar en
funcionament l’Institut en el nostre
municipi. Ara estem treballant per a
la construcció d’un edifici d’obra per
poder donar el servei als joves del
nostre municipi, d’entre 12 i 16.

pàg. 19

En principi, aquest equipament ha
d’anar a la zona esportiva de can
Batlle.

Els mòduls prefabricats on actualment
hi ha l’institut provisional

ESCOLA BRESSOL
En el moment de sortir aquesta publicació ja tindrem el projecte executiu a l’Ajuntament de Dosrius. Caldrà fer la seva aprovació i contemplar la partida econòmica del seu cost en el pressupost del 2007.

projectes
en marxa
TORRE DE LES AIGÜES
La modificació de Normes Subsidiàries que comentàvem en
l’últim butlletí el Full ja està aprovada definitivament. Amb la
finalitat de desencallar aquest tema que fa tants anys que
tenim embrollat, en aquests moments ja s’està acabant de
tancar l’acord amb Aigües de Barcelona.

AMPLIACIÓ DEL MENJADOR DE
L’ESCOLA DEL PI
Aquesta obra s’havia de realitzar aquest estiu passat,
però per problemes del Departament d’Ensenyament
s’ha endarrerit. Aquesta tardor, segons ens han confirmat el Departament d’Ensenyament de la Generalitat,
es farà l’esperada ampliació.

ARRANJAMENT DE LA
CARRETERA B-510

pàg. 20
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En principi les obres de la carretera han d’acabar a l’abril del 2007, ja que l’empresa concessionària es va
comprometre amb la Generalitat de Catalunya a tenir-la
enllestida en onze mesos i mig. Tothom pot comprovar
com avancen les obres i esperem que els terminis es
compleixin.

Futura segona rotonda, ubicada als terrenys que antigament menava
l’Amadeu.

NOU CONSULTORI METGE DE CAN MASSUET DEL FAR
En el moment que anàvem a cedir els terrenys al Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, ens vàrem trobar
que tot i que la finca està escripturada a nom de l’Ajuntament, no està registrada al Registre de la Propietat, degut a què ja
s’ha esgotat tota la disponibilitat dels metres de la finca mare. Ara cal tramitar un expedient de major cabuda, que ja s’ha iniciat, per poder transferir aquest terreny per a la redacció del projecte d’aquest nou consultori.

DIPÒSIT D’AIGUA DE
3.000 M3 A LA PUJADA
DE CAN MASSUET
El dipòsit ja està construït. La canonada també està
instal·lada i ara manquen els últims detalls perquè entri en
funcionament aquest magnífic dipòsit que donarà aigua als
tres nuclis de població.

El dipòsit de 3000m3 ja construït

projectes
en marxa
ZONA ESPORTIVA DE CAN
MASSUET DEL FAR
(1a FASE)
Aquest projecte també ens va quedar desert quan es va fer el
procediment de licitació. S’han hagut de tornar a refer les partides, ja que en pocs mesos l’estructura metàl·lica que contemplava aquest projecte ha tingut un augment considerable.
Aquest va ser un dels motius pel qual les empreses no es
van veure amb cor de realitzar-lo pel preu que estava pressupostat. Per aquest motiu, s’ha hagut d’aprovar un nou projecte modificat i tornar-lo a licitar.

Camp de futbol de can Batlle, lloc on anirà la segona
escola i l’Institut definitiu. Al fons, les màquines fent el
camp nou.

Ja hem aprovat provisionalment el redibuixat de les Normes
Subsidiàries. S’ha enviat a Urbanisme per a l’aprovació definitiva,
que serà quan Urbanisme publiqui l’acord als diaris oficials. Un cop
estigui publicat aquest acord es podrà aprovar el projecte de reparcel·lació, que aquest és un expedient que no surt de l’Ajuntament
de Dosrius, ja que s’aprova inicialment, es notifica a tots els interessats, a més de la publicació als diaris oficials. Quan parlem de tots
els interessats, volem dir tots els propietaris i propietàries de la
urbanització de can Canyamars, que tindran un temps per si
creuen o estimen convenient presentar al·legacions. Si hi ha
al·legacions s’hauran de resoldre i l’Ajuntament ja podrà aprovar
definitivament el projecte de reparcel·lació. Un cop tinguem aquesta
aprovació definitiva, ja es podrà aixecar la suspensió de llicències i
iniciar el procediment per arranjar la urbanització, perquè pugui
passar definitivament a l’Ajuntament del municipi.
Abans d’aprovar el projecte de reparcel·lació, aprovarem el
projecte d’urbanització, que ja està al nostre abast.

Delimitació modificada de les unitats d’actuació.

desembre de 2006

La segona escola de primària s’ha de construir, igual
que l’institut, a la zona esportiva de can Batlle i va
dins del mateix paquet que l’institut definitiu. En principi, seran dos equipaments que estaran a tocar,
però independents l’un de l’altre.

URBANITZACIÓ CAN CANYAMARS

pàg. 21

SEGONA ESCOLA DE
PRIMÀRIA I EDIFICI DEFINITIU DE L’INSTITUT
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Estat actual de la pista de can Massuet que s’ha de cobrir.

projectes
en marxa
CORBA DE CA L’ESTAPÉ

ENTRADA EN FUNCIONAMENT DE
L’INSTITUT EN EL NOSTRE MUNICIPI

Aquest passat mes d’agost s’han fet les obres d’arranjament de la corba de ca l’Estapé. Unes obres molt
necessàries, ja que aquest revolt era molt estret i
quan hi passaven dos vehicles grans, com ara dos
camions, la maniobra era molt complicada. Per aquest
motiu, portàvem molt de temps treballant perquè s’arrangés aquest tram de carretera entre Dosrius i
Canyamars. Amb aquesta millora, dóna més
tranquil·litat passar per aquest tros de vial, ja que té
una amplada suficient per al pas de qualsevol vehicle.
Per això ja podem dir OBJECTIU ASSOLIT

Semblava una utopia, però aquest és d’aquells objectius assolits,
fruit del treball de tots els col·lectius afectats: direcció de l’escola,
associació de pares, regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament. Tots
hem insistit i hem fet pressió en la mateixa direcció, perquè el nostre municipi tingui un institut de secundària, amb la finalitat que els
joves d’entre 12 i 16 anys puguin cursar l’ensenyament obligatori a
Dosrius. Pocs municipis de les magnituds del nostre tenen aquest
equipament docent, per això volem manifestar que gràcies a l’esforç de tothom, podem dir OBJECTIU ASSOLIT.
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Com era abans la corba de ca l’Estapé i com ha quedat
després de l’arranjament.
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Els joves celebrant el primer dia d’institut al nou equipament d’ensenyament.

benestar
social
L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL DE L’AJUNTAMENT PRESENTA EL PROJECTE
“DOSRIUS EN XARXA”
Durant la primavera passada, es va presentar a la Sala de Plens
de l’Ajuntament de Dosrius el projecte Dosrius en xarxa.
L’objectiu d’aquest projecte és el de coordinar el Departament de
Benestar Social, amb tots els responsables que tinguin relació
amb les persones del nostre municipi, amb la finalitat de detectar
immediatament situacions que puguin ser susceptibles de risc
entre la nostra població i actuar-hi perquè no degenerin en un
problema greu.

Creiem que aquestes trobades periòdiques amb tots els agents
que tenen relació directa amb la població del nostre municipi
representaran una gran millora, per atendre totes les persones
que ho puguin necessitar.
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detectar immediatament situacions que puguin
ser susceptibles de risc entre la nostra població
Tota aquesta coordinació es farà des del departament de
Benestar Social, conjuntament amb els responsables de l’escola, els responsables de Sanitat, la regidoria de Joventut i tots els
agents socials que tracten amb les persones grans. Es faran
unes trobades, en les quals els diferents professionals que intervenen en la població del municipi podran treure el màxim rendiment de tots els recursos, tant humans com d’ajuts que puguin
haver-hi.

una gran millora, per atendre totes les persones
Moment de la presentació de Dosrius en xarxa.

benestar
social
REUNIÓ AMB LA SECRETÀRIA GENERAL DE BENESTAR SOCIAL DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
Representants de l’Ajuntament de Dosrius vam tenir una
reunió amb la Secretària General del Departament de
Benestar Social, Sra. Anna M. Miró, per parlar de diversos
temes que són competència de la seva Àrea i que ens agradaria tirar endavant en el nostre municipi.

construcció d’un centre de dia per a les persones
amb dependència
Una de les necessitats que li vàrem plantejar a la Sra. Miró
va ser la de la construcció d’ un centre de dia per a les persones amb dependència.

Com tothom sap, les característiques del nostre municipi fan
que la mobilitat de les persones sigui molt obligada i que moltes
vegades famílies amb persones amb dependència tinguin molta
dificultat a l’hora d’haver-se d’absentar dels seus domicilis.
La intenció és la de vetllar per les persones, tant per la que
pateix la malaltia com pel familiar que habitualment se’n fa
càrrec, amb la finalitat que ambdues puguin gaudir d’un espai
propi de relació social. La persona depenent podrà fer rehabilitació, relacionar-se amb altres persones, ... Alhora, el seu familiar podrà obtenir més hores de descans, que podrà aprofitar
per realitzar tasques quotidianes sense problemes ni angoixes.

el seu familiar podrà obtenir més hores
de descans

ATENCIÓ A LA DONA

ATENCIÓ A LES PERSONES AMB
DISCAPACITAT

Què fem?
· Dia internacional de la Violència de Gènere:
L’acte consistirà en la lectura del Manifest i a continuació hi haurà un debat entre totes les assistents.
Acabarem amb un sopar. Col·labora Dones Shakty.
· Realització de diversos tallers:
- Cinefòrum.
- Xerrades.
- Taller de resolució de conflictes.
Amb la col·laboració de l’Associació de Dones Shakty
· Assessoria Jurídica
Assessoraments puntuals realitzats per una advocada.
· Entrevistes personals, informació i orientació de
serveis.

ATENCIÓ A LA FAMÍLIA,
INFÀNCIA I
ADOLESCÈNCIA
Què fem?

Què fem?
· Servei de suport a la llar:
servei que pretén donar
suport a les famílies en l’atenció i en la cura de les persones amb dependència.
· SAD: (Serveis d’Atenció a
Domicili)
Facilitar el manteniment de
les persones al seu domicili i
al seu entorn.

· Servei d’atenció, assessorament i
orientació a les famílies.
· SAD (servei d’atenció domiciliària).
· SUP: Gestió del recurs.
· Ajudem les persones en la realització
dels següents tràmits:
- Carnet de família nombrosa.

· Teleassistència
Servei d’assistència sociosanitària les 24 hores del dia,
que permet a l’avi/a estar en
constant comunicació amb
els serveis sanitaris.
· Tràmits:
- Targetes d’aparcament.
- PUAS (Programa d’Ajuda a
Persones amb Disminució)
- Sol·licitud i revisió del grau
de disminució.
- Estades temporals o de respir.

- Ajuts a famílies amb fills menors de 3
anys.
- Beques de menjador.
- Beques de llibres i materials escolars.
- Beques de transport.
· Projecte de coordinació amb escola i l’IES.
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La Sra. Anna M. Miró, Secretària General de Benestar Social, amb l’alcalde, Sr. Josep Jo, i la regidora de Benestar Social, Sra. Tony Pérez.

També se li va exposar a la Sra. Miró la quantitat de despeses
que generen les activitats que es fan, principalment per a la
gent gran. Per això es va comprometre a analitzar i mirar de
trobar alguna línia de subvencions per poder-nos ajudar.
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Un cop exposat aquest objectiu tan important per al nostre
municipi, la Secretària General es va comprometre a fer tots
els passos necessaris per analitzar i estudiar la possibilitat
de construir aquest centre en el nostre municipi.

serveis
socials
GENT GRAN

en dies assenyalats (aniversaris, Nadal,
...), descomptes a les perruqueries, ...

Què fem?
Duem a terme la gestió dels
següents projectes i serveis:
· Servei de suport a la llar:
servei que pretén donar suport a les
famílies en l’atenció i en la cura de les
persones amb dependència.
· SAD: (Serveis d’Atenció a Domicili)
Facilitar el manteniment de les persones
grans al seu domicili i al seu entorn.
Actualment s’està atenent 6 famílies amb
una treballadora familiar i 1 amb una
auxiliar de la llar. Aquest nombre sempre
és oscil·lant en funció de les necessitats
de les persones del municipi.
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· Teleassistència: Servei d’assistència
sociosanitària les 24 hores del dia, que
permet a l’avi/a estar en constant
comunicació amb els serveis sanitaris.
· Carnet de la Gent Gran: Carnet que
s’ofereix a totes les persones empadronades al municipi que tinguin 70 anys o
més. Tenir-lo suposa grans avantatges:
poder comptar amb importants descomptes en la realització de sortides
organitzades per la Regidoria de Gent
Gran o Cultura, 6 cures bàsiques de
podologia durant l’any, rebre obsequis

· Projecte de mobilitat, Ajuntament de
Dosrius i Creu Roja: Destinat a totes
aquelles persones amb mobilitat reduïda que requereixin ajut per desplaçarse a: consulta mèdica, farmàcia, centres
de dia, residències, analítiques, ... és
requisit imprescindible no haver aconseguit transport amb I.C.S. o amb d’altres
estaments oficials. Horari del servei de
8 a 11 de dilluns a divendres, susceptible a canvis segons necessitats.
Imprescindible avisar com a mínim, amb
24 hores d’antelació al servei. Telèfon
de contacte de Creu Roja: 93.797.16.56
· Projecte de col·laboració amb
Càritas: Treballant de forma conjunta i
a través de diverses reunions de coordinació, es tirarà endavant un projecte
de Gent Gran entre ambdues entitats,
que tindrà com a finalitat recolzar la
persona gran i evitar el seu aïllament
social, a través d’acompanyaments
esporàdics i visites a domicili.
· Casal de les Cotxeres de Canyamars:
Espai de trobada on es realitzen diverses
activitats i tallers que tenen com a objectiu evitar l’aïllament social i aprofundir en
el creixement personal.
També realitzem diverses activitats com:

tallers de manualitats, passejades pel
bosc, tardes de cinema, jocs de taula,
curs d’iniciació a la informàtica, ... I tot
allò en el que vulguis participar!!!
· Sortides:
- El passat 10 de juny ens van visitar
els participants d’un casal d’avis del
municipi d’Esparreguera.
- Propera sortida: intercanvi a
Esparreguera, hi anem el 17 d’octubre.
- Sortida cultural a la Garrotxa, el dia 8
de novembre.
· Actes:
- Homenatge a la Gent Gran, dia 12
d’octubre.
- Presentació de la unitat mòbil de
Teleassistència.
· Ajudem a les persones en la realització dels següents tràmits:
- Exempció d’escombraries.
- Programa “Viure amb Família”.
- IMSERSO (Estades temporals)
- Tramitació de residències (públiques,
privades, concertades, sociosanitàries).
- Centre de Dia.
- Sol·licitud de “Les Noces d’Or”.
- Medalla al Centenari.
- Ajudes tècniques.
- Estades temporals o de respir.

DOSRIUS EN XARXA:

CREIXEMENT DE SERVEIS SOCIALS AL MUNICIPI

El projecte continua endavant cada
mes es fan trobades amb tots els
professionals del municipi.

Fins al setembre de 2005, no teníem xarxa pròpia de serveis socials, i eren les
professionals d’Argentona qui, un cop a la setmana, venien a realitzar el servei. A
partir de l’1 de setembre de 2005, vam començar a crear la nostra pròpia xarxa
contractant una treballadora social a jornada complerta, i durant el mes de febrer
de 2006, es va augmentar el servei amb la contractació d’un educador social
amb 10 hores setmanals de jornada laboral. Però un cop més, la regidoria de
serveis socials ha estat amatent a les necessitats del municipi i a partir del 20 de
setembre augmenten la jornada laboral de l’educador social, que passa de 10
hores setmanals a 25. I si tot va bé, esperem poder continuar treballant amb la
mateixa il·lusió i entusiasme pel municipi i les necessitats de tots els vilatans.

TELEASSISTÈNCIA
Fent un repàs de la cobertura d’aquest
servei, en data d’1 de setembre de
2005 hi havia instal·lat 1 aparell de teleassistència al municipi, i just un any
després, hi ha 37 aparells col·locats,
oferint tranquil·litat tant a les persones
que en són usuàries, com als familiars.

TREBALLADORA FAMILIAR
Persona que es desplaçarà als domicilis per ajudar la gent gran: banyarse, vestir-se, comprar...
S’ha augmentat la plantilla de Serveis
Socials amb la contractació d’una treballadora familiar per part de l’Ajuntament
(ja que el que es pagava a l’empresa
de serveis, era més costós que el que
ens costa contractar-la directament).

CONVENI AMB EL SUP (SERVEI D’URGÈNCIES PSICOLÒGIQUES)
Des de l’Àrea de Serveis Socials s’ha signat un conveni amb aquesta entitat,
amb la finalitat que els ciutadans de tot el municipi puguin rebre atenció psicològica d’una forma més eficaç i a un preu assequible a totes les famílies.
Des de Serveis Socials es gestiona la derivació a aquest servei i és per a totes
aquelles persones que necessitin suport psicològic, tinguin l’edat que tinguin,
amb pocs recursos econòmics. Rebran atenció d’un professional, només pagant
la quantitat de 10 euros, ja que la resta la subvenciona l’Ajuntament.

ESPAIS LÚDICS PER A LA GENT GRAN
Aquests espais lúdics consisteixen en la col·locació d’elements de gimnàs als
parcs municipals. Pretenen ser un valor d’integració i qualitat de vida per a la
gent gran i poden ser d’ús polivalent. Estan dissenyats per afavorir les condicions físiques de la gent gran i contribuir a la seva millora i benestar.

gent
gran
ENS VISITA UN CASAL D’AVIS DEL MUNICIPI
D’ESPARREGUERA
Un casal d’avis del municipi d’Esparreguera ens va visitar el dia 10 de juny, dins el programa que l’Àrea de Benestar Social i
l’àrea de Turisme de la Diputació de Barcelona impulsen per intercanviar experiències entre casals d’avis i per conèixer
municipis de la província de Barcelona.
La representació del casal d’Esparreguera va ser d’un total de 35 membres, els quals van ser rebuts per l’Alcalde del municipi. Sr. Josep Jo, la Regidora de Serveis Socials, Toñy Pérez, conjuntament amb tot un grup de gent gran del municipi.
El primer contacte va ser a la sala de Plens de l’Ajuntament de Dosrius,
on el Sr. alcalde els va donar la benvinguda i els va explicar les característiques del municipi de Dosrius. Acabada la recepció de l’Ajuntament
ens vàrem adreçar cap a la Mostra Gastronòmica per fer un esmorzar de germanor. Acabat l’àpat, ens vàrem desplaçar,
amb dos autocars, a Canyamars, concretament al Pou del Glaç. Un cop dins del recinte, el Sr. Joan Pelegrí, en representació de la gent gran va realitzar les explicacions pertinents de com funcionava el Pou del Glaç. Acte seguit, es va escoltar un
concert de violí i piano. Acabat aquest concert, vàrem fer una visita turística al casc antic de Canyamars i a la seva església. A continuació, vam fer cap al casal de les Cotxeres, on membres d’aquest casal varen obsequiar els convidats
d’Esparreguera, amb regals fets per ells mateixos.

amb regals fets per ells mateixos

A l’hora de dinar es varen adreçar, altre cop, a la Mostra Gastronòmica, on varen poder degustar els plats preparats pels
restauradors.
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Tothom va valorar molt positivament aquesta experiència, tal com es va poder comentar, tant al Diputat de Turisme de la
Diputació de Barcelona, Sr. Esteve Terrades, que va voler assistir a la recepció que es va fer a l’Ajuntament, com a la
Coordinadora de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, Sra. M. Àngels Nogué, que també va participar en aquest
intercanvi.
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El cost d’aquest intercanvi està, majoritàriament, sufragat per la Diputació de Barcelona.

Tots els participants en un moment de la trobada.

gent
gran

FESTA DE LA VELLESA
El passat 12 d’octubre es va celebrar, una vegada
més, la festa d’homenatge a les persones grans, de
més de 70 anys.
Enguany es va celebrar al pavelló de Canyamars,
va haver-hi unes 250 persones, entre homenatjades
i acompanyants.

sible que, un any més, s’hagi portat a terme aquest
homenatge a la nostra gent gran, i d’una manera
molt especial als geganters del municipi, al cor de la
parròquia de Dosrius, a la Creu Roja i al voluntariat,
ja que desinteressadament van ajudar perquè tot
fos més amè, més agradable i que les persones
homenatjades passessin una estona inoblidable.
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L’arribada es va fer entre les
10 i 2/4 d’11 del matí, majoritàriament va ser amb vehicles
privats, però també va
col·laborar-hi la Creu Roja,
que amb vehicles especialitzats varen recollir avis i àvies,
des de la seva residència
habitual fins al pavelló de
Canyamars.
A 2/4 d’11 es va celebrar la
missa de campanya dins del
mateix pavelló. Aquesta missa
va estar oficiada pels rectors
de les parròquies del nostre
municipi, mossèn Francesc
Xavier Cortés i mossèn
Jaume Abril, acompanyats
pels gegants del municipi i
també hi va participar el cor
de la parròquia de Dosrius.
Un cop acabada la missa, es
va fer un homenatge a la persona que fa més anys que viu
al nostre municipi, que és la
Sra. Carme Palomé.
Tot seguit, i en el mateix
pavelló, es va obsequiar
tothom amb un esmorzar dinar, amenitzat per un grup
de varietats. Aquest àpat es
va acabar amb ball per a tots
els assistents.
Cal fer un agraïment, d’una
manera molt sincera, a totes
les persones que han fet pos-

Homenatge a la Sra. Carme Palomé.

gent
gran

Durant el discurs de la Festa de la Gent Gran, l’alcalde va parlar de la dignitat de les persones, especialment va fer esment
que calia treballar per la dignitat de les persones de la tercera
edat, i va explicar el contingut d’una carta enviada per un avi
al seu fill que, a petició del públic que estava a la festa, transcrivim a continuació:

Fill meu,
Com bé pots veure, ja sóc gran i et demano que quan no sigui jo, em respectis i tinguis
paciència.

Davant la ignorància amb les noves tecnologies, dóna’m temps i no em fereixis amb el teu
somriure burleta.
Has après tantes coses: menjar bé, vestir-te, com afrontar la vida, i tot és fruit de la paciència i la perseverança de tots dos.
Quan en les nostres converses perdi el fil del que et dic, perquè la memòria em traeix, tingues paciència i no em tallis, el més segur és que el que et volia dir no tenia cap importància, però per a mi el més important és estar una estona amb tu i que m’escoltis.
Quan no vulgui menjar no em renyis, sé molt bé el que em convé i el que no.
Quan les meves cames cansades ja no em deixin caminar, dóna’m la teva mà amiga, igual
que vaig fer jo quan tu vas fer els primers passos.
Algun dia entendràs que, malgrat els meus errors, sempre he volgut el millor per a tu i he
treballat molt dur per ajudar-te a fer el teu camí.
Ara et toca a tu ajudar-me en el meu feixuc caminar, fes-ho amb amor, paciència i comprensió. Jo et pagaré amb un somriure i amb l’immens amor que sempre he sentit per tu.
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No m’avergonyeixis perquè no em vulgui dutxar, recordes quan et perseguia i m’inventava
històries perquè et banyessis?.
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Si et repeteixo les històries mil i una vegada, tingues paciència, pensa que quan et portava
al llit, t’explicava mil i una vegada la mateixa història, fins que et vingués el son.
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Quan menjant m’embruti i no em pugui vestir, tingues paciència, pensa que vaig dedicar
moltes hores a ensenyar-t’ho a fer.

entrevista
FITXA TÈCNICA:
· Joan M. Ribes i Artigas
· Regidor d’Urbanisme, Hisenda i
Tecnologies Avançades
· 52 anys
· Estudis: Enginyer de
Telecomunicació
· Casat
· Té dos fills, en Marc i la Maria. En
Marc és pilot d’aviació i la Maria està
acabant la carrera de Medicina.
· Aficions: Llegir, voltar, menjar, els
amics, la política,...

Joan M. Ribes i Artigas

pàg. 28
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1) En quin moment neix el seu interès
per la política?
Com bona part dels joves, jo també volia
canviar coses i col·laborar en les diferents
activitats del municipi. Hi ha gent que
col·labora fent teatre o treballant amb la
mainada a l’esplai, o ajudant la gent gran,
o buscant retalls de la nostra història,.... A
mi em va semblar que la meva aportació
al municipi podia ser la de participar en la
política municipal, com a eina per millorar
la qualitat de vida dels veïns.
2) Què el va moure a presentar-se a
les eleccions municipals?
Sense pretendre-ho vàrem crear la base
del futur grup municipal del PSC, quan a
un grup de bons amics se’ns va ficar al
cap fer una revista, per allò que dèiem
abans, col·laborar amb el municipi. Al voltant de la revista El Comú, entre d’altres,
hi estàvem en Josep Jo, en Josep M.
Sagristà i jo mateix.
La sorpresa va ser que l’equip de govern
municipal va mal interpretar l’aparició de
la revista i la seva línia, que mica en mica
es va tornar crítica amb la gestió municipal, i va passar de la col·laboració inicial
a retirar-nos, fins i tot, la petita subvenció
que ens havia atorgat.
Això, i sobretot l’equip que s’havia format al
voltant de la revista El Comú, ens va portar
a prendre la decisió que si volíem contribuir
a millorar el municipi, havíem de fer un pas
més i presentar-nos a les eleccions.
3) Què en pensa del municipi de
Dosrius?
Dosrius està a prop de Barcelona i de la
seva àrea metropolitana, i això ha determinat
i configurat el municipi, de manera inevitable.
Als anys 60 i 70 varen arribar les urbanitzacions i, ara, el segle XXI ens ha portat
la pressió urbanística sobre el casc urbà.
Qualsevol racó o casa vella té un valor
important, si s’hi poden fer habitatges.
Tot això, des del meu punt de vista, és
inevitable. Però sí que s’ha de modular
per part de l’Ajuntament, buscant alternatives, modificant de manera puntual les
normes urbanístiques i millorant els pro-

jectes. Destacaria la modificació que va
permetre alliberar el sòl industrial previst
a Canyamars, acumulant-lo al polígon de
Can Jaumí.
El ràpid creixement i l’estacionalitat dels
nouvinguts va dificultar en un principi la
integració en la idiosincràsia del municipi.
Però, hores d’ara, ens hem de felicitar tots
plegats perquè s’ha produït una total integració i podem veure amb alegria joves i
grans compartint amistats i interessos.
4) Quines són les principals línies de
treball de les seves regidories?
ÀREA D’URBANISME
En primer lloc la meva preocupació va ser
implementar la utilització de les noves tecnologies. Recordo que el primer que es va fer
va ser comprar una màquina de fotos digital.
Avui en dia tots els tècnics disposen d’ordinador, els plànols normatius i informatius de
tot el municipi estan en format digital, disposem d’eines i del personal qualificat per
actualitzar i imprimir tota la informació, i tot
això amb l’objectiu de disposar, en un futur
no gaire llunyà, d’un sistema d’informació
geogràfica (GIS), que permeti relacionar
totes les dades a partir d’una ubicació.
L’altre gran repte és millorar la qualitat del
servei amb l’usuari. Per aquest motiu,
recentment, hem assolit la certificació
ISO, que acredita els procediments de
relació amb l’usuari.
Afrontar la solució per a Can Canyamars.
Molt complexa, però absolutament
necessària per a la gent que hi viu o
vol anar-hi a viure.
I tot això sense oblidar el compliment de la
normativa urbanística, a la qual s’han dedicat molts esforços per millorar-ne la gestió.
ÀREA D’HISENDA
La primera decisió, en aquell moment
controvertida, però que vist en perspectiva ha representat una millora inqüestionable, va ser el traspàs de la gestió dels
tributs a l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona.
La confecció d’uns pressupostos més
reals i equilibrar les taxes amb la despesa real, que va representar un important
augment de la taxa d’escombraries, va

ser el següent pas.
Per altra banda, s’havia de millorar el
temps mig de pagament als proveïdors.
Actualment, en la major part dels casos,
no supera els 60 dies, cosa que representa un important avanç.
Però, el més important ha estat el treball realitzat per tot l’equip de govern, amb l’alcalde
al capdavant, que ha permès que Dosrius
hagi obtingut nombroses subvencions i convenis, gràcies als quals s’ha pogut realitzar
una sèrie d’obres i serveis que no haguessin
estat a l’abast del nostre municipi.
5) Quins reptes s’ha marcat?
a. Solucionar Can Canyamars, i escometre d’altres problemes com La Gavarra,
Les Costes de Can Guinart i La Creueta.
b. Que l’equip tècnic del departament d’obres i urbanisme pugui assolir còmodament la realització dels petits projectes
municipals i la seva direcció.
c. Millora continuada en el control de les
infraccions urbanístiques.
d. Propera posta en marxa del SIG
(Sistema d’informació Geogràfica).
e. La millora de la WEB municipal, que
estarà disponible a finals d’any.
f. Sanejar la hisenda municipal, trobant
l’equilibri entre serveis i despesa.
6) Com veu el futur de Dosrius?
Veig un futur immillorable. Crec que el
nostre municipi s’ha adaptat als canvis
soferts, i les persones, que és el més
important, s’han integrat perfectament.
Les infraestructures i serveis ja estan millorant i continuaran millorant. La carretera, l’escola, l’ institut, la segona escola, el dipòsit
d’aigua, el consultori metge, els autobusos,...
Els polígons industrials, que representen
feina per als veïns, a l’entrada del municipi i a prop de l’autopista.
Un potent nucli d’activitats de lleure a la zona
de Canyamars. La casa de turisme rural, la
casa de menjar, els rucs, el bosc vertical, ...
conformen un atractiu turístic important.
De ben segur que m’oblido moltes coses
importants, però totes aquestes de què
hem parlat, també ho són molt d’importants.

entrevista
ENTREVISTA A

ORIOL MENA

I a quina vas començar a competir?
Més o menys quan en tenia sis.
D’on et ve aquesta afició a les motos?
Doncs em ve per part del meu pare, ja que ell també corria
Enduro, fet que em va portar a fer el que estic fent.
Has tingut molts entrebancs en el camí per arribar a l’elit mundial?
Quan vaig començar a fer carreres era un hobby, ja que
només corria el campionat de Catalunya i altres carreres fora
d’aquest campionat, però sense marxar fora de l’autonomia.
L’any 2003 vam aventurar-nos a realitzar el campionat
d’Espanya, gràcies a petites contribucions de gent que va confiar en mi. A final d’any vam assolir l’objectiu que era guanyar!.
Va ser a partir de l’any següent que vaig començar a córrer
algunes proves del mundial, fins a obtenir uns resultats dignes.
Per quins equips has passat?
Primer, el tàndem el formàvem el meu pare i jo, però a partir
de l’any 2004, amb el títol assolit, Gas Gas Motos em va
donar l’oportunitat de poder realitzar carreres del mundial, tot
i que el meu pare hi segueix vinculat de manera esporàdica.

Quin és el teu palmarès, de moment?
1996 – 2002:
1996 i 1997 Campió de Catalunya Enduro (Aleví)
1998 Campió de Catalunya Enduro (Juvenil)
1999 Campió de Catalunya Enduro (cadet)
4t classificat en el Campionat de Catalunya motocros
(cadet)
2000 Campió de Catalunya Enduro (cadet)
Campió d’Espanya per autonomies (júnior)
2001 Campió Catalunya Enduro (cadet)
2002 Campió de Catalunya Enduro 125 (júnior).
2003 Campió d’Espanya (júnior 125)
Campió de Catalunya (sènior 125)
2004 6è classificat en el Campionat d’ Espanya (sènior 125)
18è classificat en el Campionat del món (E1: 125)
2005 3r classificat en el campionat d’Espanya (E2: 250)
4t classificat en el campionat del món (júnior, sub 21)
3r classificat Enduro indoor Barcelona (E3: 300)
2006 4t classificat Campionat del Món (júnior open)
2n provisional Campionat d’Espanya (E3)
Projeccions de futur
M’agradaria guanyar el campionat del món d’Enduro i no
descarto la possibilitat d’anar a córrer el famós ral·li Dakar,
però això serà un fet bastant llunyà, ja que primer em vull
centrar a assolir el primer objectiu.

NOTÍCIA D’ÚLTIMA HORA:
L’Oriol ja ha aconseguit el
Campionat d’Espanya
d’Enduro 3
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Requereix molta preparació física aquest esport?
La veritat és que sí. Durant la setmana el meu entrenament
consisteix en anar un mínim de tres dies al gimnàs, anar en

Et dediques exclusivament a anar en moto?
No, ja que també estic estudiant el segon curs de batxillerat.
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A quina edat vas començar a anar en moto?
Als quatre anys.

bicicleta i, sobretot, cremar molta gasolina.

desembre de 2006

Des de sempre el nostre municipi ha tingut grans aficionats a l’esport de la moto, especialment de muntanya. Han sortit persones que han competit en campionats d’Espanya i, fins i tot, del món. Ara tenim un altre
jove, l’Oriol Mena. Les ganes, l’empenta i les aptituds
de l’Oriol el porten a ser una de les promeses més clares, en l’especialitat del tot terreny, al nostre país. Aquí
teniu una petita entrevista

L’Oriol quan tenia quatre anys, amb la seva primera moto.

L’Oriol competint a Suècia, en un campionat del món, mig colgat
de neu.

entrevista
ENTREVISTA A

LLUÍS COLL
En Lluís Coll és molt conegut dins del nostre municipi,
per les simultànies d’escacs que cada any, per la Festa
Major de Dosrius, la comissió de festes de Dosrius
organitza a la Plaça de l’Església. És un home molt
pràctic i ell es defineix com a molt intuïtiu i poc teòric.
És un d’aquells homes que les diferents èpoques de la
seva vida les ha viscudes amb molta intensitat, gaudint
a cada edat del que li pertoca. Ara, amb els seus 72
anys, té un palmarès d’escacs espectacular i, sobretot,
és l’activitat que encara està a l’entorn de la seva vida.
Lluís, quan vas començar a jugar a escacs?
Als catorze anys vaig fer les primeres partides i fins als disset vaig tenir una progressió bastant espectacular, essent
campió d’Espanya per equips, l’any 1952, amb el club d’escacs de Barcelona, per cert contra el Real Madrid.

A partir dels disset anys, quina ha sigut la teva progressió?
Fins al trenta-vuit anys vaig estar inactiu, degut a prescripcions mèdiques, per una afecció incompatible amb els escacs.
Com vas tornar als escacs?
Em varen venir a buscar antics companys que creien molt
en mi, però jo tenia una vida molt plena, la meva feina, la
meva família, i em va costar tornar-m’hi a enganxar, però la
persistència dels meus companys em va convèncer.
Explica’ns els teus campionats, actualment.
En aquest moment estic jugant en campionats de veterans

Explica’ns una mica el palmarès d’aquesta selecció
catalana de veterans.
Un dels resultats que recordo molt és el tercer per equips
de nacions, en el campionat d’Europa, en el qual hi participaven 48 equips.
I el palmarès jugant individualment en aquesta etapa de
veterans.
Actualment sóc el campió de Catalunya de veterans. Tinc
un campionat d’Espanya, en el qual van participar-hi 92
jugadors. Un altre subcampionat d’Espanya, tres subcampionats de Catalunya i tinc el rècord de campió de
Catalunya més gran, amb 71 anys.
Objectius de futur
A més d’anar jugant opens, on la categoria està oberta i
et pots trobar des d’un jove de 10 anys fins al campió més
inesperat, de l’edat que sigui, un dels objectius més
importants que tenim marcats és el campionat d’Europa
de veterans per nacions, que se celebrarà a Dresden, al
febrer del 2007. Evidentment que hi participaré, amb la
selecció catalana.
Quina aportació personal et dóna jugar a escacs?
A més d’una gran satisfacció personal, es fan grans amistats amb tots els jugadors i jugadores que participen en els
campionats. També penso que estimula molt la concentració i fa desenvolupar molt el cervell.

pàg. 30
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En què consisteix un campionat per equips?
Un equip està format per quatre o cinc jugadors i es puntuen els millors resultats d’aquests participants.

de Catalunya, d’Espanya i, fins i tot, d’Europa, amb la
selecció catalana. Durant el 2004 vaig ser capità d’aquesta
selecció catalana de veterans.

En Lluís Coll jugant amb el campió d’Espanya de veterans, Sr.
Boixader, l’any 2005.

En Lluís Coll a casa seva amb alguns dels darrers trofeus.

entrevista
ENTREVISTA A

Explica les característiques del teu gos?
És una gossa i es diu Tras, de l’espècie Border Collie i té
quatre anys i mig. Es caracteritza per ésser un animal molt
llest amb una vitalitat inesgotable, és molt actiu , la qual
cosa fa que necessiti canalitzar la seva energia a través de
les activitats que li són pròpies de la seva raça (agility, pastoreig) o d´altres substitutives equivalents, com són el
córrer i jugar desenfrenadament per la muntanya.

Com ha sigut que entressis a la competició d’Agility?
Tota la vida he estat amant dels esports. He practicat judo i
handbol. Dins del món de l’esport, l’esperit de competició
m’apassiona. Des de petit sempre m’havien agradat molt
els gossos i va ser un cúmul de circumstàncies les que em
varen portar a aquesta especialitat de l’esport, l’Agility.

Quines races de gossos són les més adequades per
practicar Agility?
Es pot fer amb qualsevol raça de gos, però el que sí és
veritat és que amb gossos molt corpulents és més difícil,
perquè no tenen l’agilitat d’altres races. Tot i això, he vist
tota mena de varietat de gossos practicant Agility.

En què consisteix l’Agility?
És un esport relativament nou. Consisteix en una cursa de
obstacles disposats de manera que formen diferents circuits i graus de dificultat. El teu gos i tu heu de tenir la suficient compenetració i sincronització com per passar
aquests obstacles amb les menys faltes possibles, ja que
sinó et penalitzen. Quant més bona sigui la compenetració
entre el gos i el guia, millors seran els resultats. Durant una
competició aquests obstacles es passen dues vegades,
essent un jutge de pista qui valora les faltes que es fan.
Cal destacar que es tracta d’un esport i un joc alhora, una
bona manera de realitzar una activitat amb el nostre gos,
essent gratificant per als dos, això fa que es pugui practicar
a qualsevol edat.

Quines són les competicions en què participes
actualment?
En aquests moments anem líders del Campionat de
Catalunya individual. Portem tres proves realitzades, de 20
que tenim al calendari, en les quals puntuen els 17 millors.

L’Israel amb la seva gossa.

La Tras
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Explica’ns els objectius més ambiciosos de cara al
futur
Un dels objectius que a llarg termini ens marquem és el
d’anar a competir en proves del campionat del món. En
aquests moments, a la gossa Tras ja l’hem feta criar i d’aquesta descendència tenim la Laia, que té nou mesos, i
que per les seves aptituds, característiques i comportaments promet molt.

desembre de 2006

Al nostre municipi hi viu una persona, concretament
l’Israel Fernández Garcia, que ha estat subcampió
d’Espanya d’Agility per equips, amb el Club Marvi de La
Roca del Vallès, a Talavera de la Reina, a finals dels
maig del 2006, on hi havia uns 150 participants i també
aquesta temporada 2005-2006 ha estat campió de la
Copa Catalunya. Hem volgut que ens faci una pinzellada de la seva vida i en què consisteix aquest esport.
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ISRAEL FERNÁNDEZ GARCIA

entrevista
ENTREVISTA A

LAIA RODON
Una de les associacions amb més empenta que tenim
al nostre municipi és el club de patinatge. El patinatge
és un esport que fa molts anys que es practica, amb
l’objectiu que joves del municipi facin una activitat
alternativa als estudis del dia a dia.
Practicant i practicant, ens ha sortit una subcampiona
de Catalunya. Vagi aquí una petita entrevista que li hem
fet a la Laia Rodon.
Quina edat tens actualment?
Setze anys.
A quina edat vas començar a patinar?
Als cinc anys.
I a competir?
Als onze anys.

Ara que ja ets subcampiona de Catalunya, quins són
els teus propers objectius?
Debutar al desembre.
Què vol dir debutar?
Accedir a categories superiors o, millor dit, poder competir
per edats.
Has tingut alguna lesió important?
Sí, em vaig trencar els dos canells alhora i vaig estar un
mes i poc més allunyada dels entrenaments.
Voldries animar a algú a practicar aquest esport?
Per què?
Sí, perquè és un esport que es basa en l’autosuperació.
Cada dia vas assolint nous objectius i és molt “guai” quan
et surten les coses. En resum, m’encanta fer patinatge.

pàg. 32
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Quantes hores dediques a entrenar?
Set hores setmanals.

A part de patinar, fas algun altre entrenament?
No.

La Laia Rodon en dos moment de la seva actuació en el Campionat de Catalunya d’Inter Clubs, en el qual va quedar subcampiona.

grups
municipals
Progrés Municipal de Dosrius

Segons les dades del “Plan Nacional
sobre Drogas”, el consum d’alcohol
en joves d’entre 14 i 18 anys ha augmentat un 15% en els dos últims
anys. El 45% del joves pren alcohol
els caps de setmana i es constata un
descens de la cervesa davant d’un
augment de “cubates”, còctels i tot
tipus de begudes alcohòliques barrejades amb refrescos. A més, malgrat
la quantitat de morts en carretera que
l’alcohol està provocant, existeix una
menor percepció del risc i una més
gran accessibilitat a qualsevol droga.
Davant d’aquestes dades, que algun
menor hagi de ser atès per la policia

Però el consum d’alcohol entre els
menors sembla ser que a l’equip de
govern no els preocupa gaire.
Progrés Municipal vam preguntar a
l’últim ple municipal del dia 28 de
setembre si eren conscients del problema i què es pensava fer al respecte. La resposta va ser sorprenent: Tenien coneixement del que
s’estava parlant, però institucionalment no pensaven fer-hi res. Eren
els pares els responsables d’aquest
tema i, en tot cas, donarien suport a
les iniciatives que pogués tenir
l’AMPA al respecte.

A Progrés Municipal estem convençuts
que no es ven alcohol a menors en les
festes majors; com donem per suposat
que la policia municipal porta el control
necessari al respecte. Però alguna
cosa se’ns escapa si, encara i així, l’alcohol arriba als menors. Per això
creiem imprescindible que l’Ajuntament
faci una campanya institucional al voltant de les festes majors i actes on es
consumeixen begudes alcohòliques,
per tal de combatre l’errònia idea de
considerar que s’ha d’estar ebri per
divertir-se, i per potenciar festes sanes
i amb un consum conscient i responsable de substàncies que poden crear
molts problemes.

Convergència i Unió

Poemes i promeses
Manquen pocs mesos per a les eleccions municipals i d’aquí a poc temps
començarem a rebre promeses electorals per part del Sr. Alcalde. Seran
promeses que, com d’altres anys, no
s’acaben de complir.
El Sr. Jo utilitza aquest butlletí que
teniu a les vostres mans i tots els
escrits que ens fa arribar per intentar mantenir la il·lusió en l’engany al
que ens intenta sotmetre. Posarem
uns exemples:
- El Full (Desembre 2002): “Pavelló de
Canyamars” “Esperem que durant
l’any 2003 puguem adjudicar l’obra”
- El Full (Juliol de 2005): “Escola bressol” “Des de l’equip de govern ens
hem proposat que en el pressupost

de 2006 hi hagi la partida necessària
per construir l’escola bressol”.
- El Full (Desembre 1999):
“Clavegueram de Can Massuet El
Far” “L’obra es preveu que estigui
acabada abans del proper estiu”.
- Especial Can Canyamars (Febrer
de 2003) “…durant el 2004, amb
molta, molta il·lusió, poder veure les
màquines arranjant la urbanització
de Can Canyamars”
- Avís (11 de maig de 2006): “Al
mateix temps també vull comunicar
que des de l’Ajuntament de Dosrius
s’ha fet entendre a la direcció d’aquesta obra que no es talli totalment
la circulació d’aquesta via tan necessària per al nostre municipi i, en principi, després de tornar a considerar
totes les possibilitats, sembla que la
previsió inicial que la carretera estigui tallada entre tres i quatre setmanes s’ha descartat.” “En el supòsit

que hi hagi una prohibició total de
circulació, aquesta seria en algunes
hores concretes, intentant que afecti,
tan poc com sigui possible, els usuaris de la carretera.”
Segons sembla, l’Alcalde s’oblida
de dur a terme allò que escriu.
Del que no s’ha oblidat l’Alcalde és,
per exemple, de cobrar de
l’Ajuntament, és a dir dels nostres
impostos, el desplaçament a Santa
Maria de Palautordera a l’enterrament de la persona que va morir el
dia de la Festa Major de Dosrius de
l’any 2005. Després de tot el trasbals
que va provocar aquella mort i de la
suspensió d’actes de la Festa Major,
cobrar 5’95 per anar a l’enterrament
ho trobem, com a mínim, poc ètic.
dosrius@convergència.cat
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Sabent que la nostra cultura és una
cultura que sempre ha estat lligada
al consum de l’alcohol, hem de ser
conscients de com ha evolucionat
aquest consum i quins riscos tenim
davant. Les xifres canten.

Per a Progrés Municipal, aquesta
actitud és una greu irresponsabilitat.
Deixant clar que l’educació i el control del consum d’alcohol entre els
menors d’edat és una responsabilitat
de les famílies, creiem que
l’Ajuntament ha de prendre una posició activa, que no pot inhibir-se.
Perquè en un acte organitzat des de
l’Ajuntament no es pot permetre que
passin aquestes coses, amagant
després el cap sota l’ala; i perquè
des de les administracions públiques
cal fer una tasca preventiva respecte
els perills que l’abús de l’alcohol pot
provocar, trencant la dinàmica perversa Diversió=Alcohol.

desembre de 2006

D’un temps cap aquí venim observant que a les festes majors de
Dosrius hi ha menors d’edat que
apareixen amb símptomes d’haver
abusat de l’alcohol.

(o per algun adult) amb símptomes
d’un coma etílic, com ha passat al
nostre municipi més d’un cop, pensem que és quelcom que ha de preocupar-nos. Com també pensem que
ens ha d’alarmar que menors d’edat i
joves considerin que han d’estar ebris
per a divertir-se. Perquè tot això té
uns riscos quantificats: Dels 42.093
adults que van tenir en compte per als
seus estudis els investigadors de
l’Institut de l’Abús de l’Alcohol i
l’Alcoholisme (NIAAA), el 47% dels
que s’iniciaren en el consum de l’alcohol abans del 14 anys van tenir problemes de dependència en algun
moment de la seva vida adulta. En
canvi, només el 9% dels que van
començar a veure després dels 21
anys van tenir el mateix problema.
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No més borratxeres a les Festes
Majors

grups
municipals
Grup Municipal del PSC
És evident que el municipi de Dosrius
està experimentant un moment històric quant a la seva transformació, tant
pel que fa als equipaments com a les
infraestructures, això vol dir obres, i
les obres sempre són un inconvenient
per a tothom.
La inversió més important que s’ha
fet mai en aquest municipi és la
construcció de la carretera. És ben
cert que pot representar un inconvenient per als que l’utilitzem cada dia,
però estem convençuts que el resultat final s’ho mereix.

pàg. 34
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En el moment que es va aprovar el
projecte i va estar a exposició pública, ja es contemplava que durant el
mes d’agost aquesta via de comunicació estaria tallada.
L’Ajuntament va fer tot el possible
perquè no fos així, i des de la
Direcció General de Carreteres es
va dir que es mirarien de fer les
obres sense que el tall es produís,
però durant els dos primers mesos

de treballar en el nou traçat de la
carretera i de fer els talls alternatius
per als pas de vehicles, es van produir alguns accidentes que des de la
Generalitat es van considerar greus,
i atenent que el projecte contemplava el tall durant el mes d’agost, la
valoració de la Generalitat va ser
clara: Per qüestions de seguretat i
de temps és millor que es talli
durant aquests 31 dies.
La majoria de la població ho ha
entès, però, malauradament, la
direcció de Convergència i Unió,
liderada per l’antic alcalde, va convocar una manifestació davant
l’Ajuntament, per exigir explicacions.
Un cop se’ls va donar les explicacions pertinents, els convocants de
la manifestació varen decidir fer talls
alternatius a la carretera i amb això
van provocar paralitzar l’obra, ja que
els camions portaven les terres a un
indret fora del lloc d’actuació.
Amb aquesta actitud, liderada per

l’antic alcalde i recolzada pel cap de
llista de Convergència i Unió, pel
president de l’agrupació local i per
membres destacats d’aquest partit
polític, el que es va aconseguir és
que amb tots aquests talls puntuals
que varen realitzar, es comptabilitzessin les hores en un dia menys de
treball a la carretera, mentre tota la
població feia el sacrifici de passar
per les rutes alternatives, ja que la
possibilitat de fer una carretera lateral, tal com havia sol·licitat
l’Ajuntament, per la riera o per on
fos, era del tot impossible, donat que
les alternatives havien de complir les
normatives de seguretat existents.
Cal destacar que la Generalitat de
Catalunya no tenia cap obligació de
construir aquesta nova carretera i
que això ha sigut fruit de les gestions
que ha fet l’Ajuntament i de la bona
predisposició de la Generalitat. Amb
les exigències i actituds dels senyors
de Convergència, de ben segur que
en el nostre municipi aquesta obra
mai s’hagués tirat endavant.

CALENDARI FISCAL ANY 2007
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Del 02/03/2007 al 02/05/2007
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA (no domiciliats)
Del 02/04/2007 al 04/06/2007
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA (domiciliats)
1a fracció 50% , es carregarà en compte el dia 01/06/2007
2a fracció 50% , es carregarà en compte el dia 02/11/2007
- TAXA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Del 02/04/2007 al 04/06/2007
- TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL
Del 02/04/2007 al 04/06/2007
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Del 03/09/2007 al 05/11/2007
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA
Del 03/09/2007 al 05/11/2007

plens
resum
Ple ordinari 25 de maig del 2006 (Núm. 3/2006)
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 23 de març de 2006 (núm.2/2006). UNANIMITAT
2. Despatx oficial. DONAT COMPTE
3. Aprovació inicial de la modificació puntual del redibuixat de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanística de Dosrius.
7 FAVOR/2 CONTRA/2 ABST.
4. Aprovació del text Refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic a la Finca Maspí.
9 FAVOR/2 CONTRA
5. Aprovació definitiva de la relació de Béns i Drets a expropiar per a l’adquisició dels terrenys de l’Escorxador. 9 FAVOR/2 CONTRA
6. Aprovació de la liquidació del pressupost municipal, exercici 2005. DONAT COMPTE
7. Aprovació de la modificació de la forma de gestió del Servei de Mercat de Venda no sedentària de Dosrius. UNANIMITAT
8. Aprovació dels Mapes de Capacitat Acústica del municipi de Dosrius. 9 FAVOR/2 ABST.
9. Aprovació de la creació de la Comissió d’estudi per a la formació del Reglament del Servei d’Arxiu municipal. UNANIMITAT
10. Ratificació del Decret d’Alcaldia 0314/2006, en relació a la convocatòria del FEDER objectiu 2-2006. 7 FAVOR/2 CONTRA/2 ABST
11. Moció del grup Progrés Municipal per a la realització d’un Pla d’Usos dels espais municipals pels càrrecs electes.
7 CONTRA/4 FAVOR
12. Moció del grup Progrés Municipal per a la realització d’un informe sobre l’estat del clavegueram. 7 CONTRA/4 FAVOR
13. Precs i Preguntes.

Ple extraordinari 30 de maig de 2006 (Núm. 4/2006)
Designació dels càrrecs de les meses electorals a constituir el proper dia 18 de juny de 2006, amb motiu de les eleccions del
Referèndum per a l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. ASSABENTATS PER UNANIMITAT

1. Aprovació de les actes de la sessió ordinària de data 25 de maig de 2006 (núm. 03/2006) i de la sessió de data 26 de juliol de
2006 (núm. 05/2006) UNANIMITAT
2. Despatx oficial DONAT COMPTE
3. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 781/2006, de data 19 de setembre de 2006, modificant el Decret de l’Alcaldia 430/2003,
de determinació d’Àrees i subàrees i de delegació de les subàrees de Règim Intern i Seguretat Ciutadana. DONAT COMPTE
4. Ratificació del decret de l’Alcaldia núm. 757/2006, de data 7 de setembre de 2006, d’Al·legacions al PUOSC 2007. 9 FAVOR/2 ABST.
5. Ratificació del decret de l’Alcaldia núm. 773/2006, de data 14 de setembre de 2006, relatiu a la sol·licitud d’accés a la
Plataforma SMS del consorci d’administració oberta electrònica de Catalunya. UNANIMITAT
6. Festes Locals del municipi de Dosrius, any 2007. UNANIMITAT
7. Aprovació de l’acord de condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de Dosrius. UNANIMITAT
8. Aprovació del conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Dosrius. UNANIMITAT
9. Aprovació inicialment de la disposició general de creació d’un nou fitxer que conté dades de caràcter personal de l’Ajuntament
de Dosrius: Carnet de la Gent Gran. 7 FAVOR/4 CONTRA
10. Aprovació del Compte General del pressupost corresponent a l’exercici econòmic del 2005. 7 FAVOR/4 CONTRA
11. Aprovació de l’expedient d’incorporació romanents als crèdits procedents de l’exercici anterior. 7 FAVOR/4 CONTRA
12. Precs i Preguntes

Ple extraordinari 5 d’octubre de 2006 (Núm. 7/2006)
1. Designació dels càrrecs de les meses electorals a constituir el proper dia 01 de novembre de 2006, amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya. ASSABENTATS PER UNANIMITAT
2. Aprovació provisional de la modificació puntual del redibuixat de les Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius.
6 FAVOR/2 CONTRA/2 ABST.

desembre de 2006

Ple ordinari 28 de setembre de 2006 (Núm. 6/2006)

pàg. 35

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 25 de maig de 2006 (núm. 03/2006) i aprovació PENDENT 25.05.2006
de l’acta de la sessió extraordinària de data 30 de maig de 2006 (núm. 04/2006). UNANIMITAT 30.05.2006
2. Despatx oficial. DONAT COMPTE
3. Ratificació del decret d’alcaldia núm. 605/2006, de data 10 de juliol de 2006. UNANIMITAT
4. Modificació del Reglament municipal per a l’abastament d’aigua potable i aprovació del Reglament del servei de clavegueram.
6 FAVOR/4 ABST.
5. Aprovació de les noves tarifes de subministrament d’aigua potable i del servei de clavegueram proposades per SOREA, S.A.
6 FAVOR/4 ABST.
6. Aprovació provisional de la modificació puntual de les normes subsidiàries de l’àmbit qualificat 8B “Colònies Forestals.”
6 FAVOR/4 ABST.
7. Cessió de terrenys a l’àmbit de Can Batlle a favor del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per a la construcció i posada en funcionament d’un institut d’educació secundària i construcció d’un equipament escolar. UNANIMITAT
8. Aprovació de la constitució del Consorci del Govern Territorial de Salut del Maresme. UNANIMITAT
9. Precs i Preguntes.

elfull núm. 18

Ple ordinari 26 de juliol de 2006 (Núm. 5/2006)

