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telèfonsd'interès
AJUNTAMENT
“
“
“
“
“
“

Alcaldia
Hisenda
Medi Ambient
Serveis Tècnics
Gestió Tributària
fax

POLICIA LOCAL
“

mòbil

93 791 80 14
93
93
93
93
93
93

791
791
791
791
799
791

97
97
97
97
21
90

40
42
43
44
00
80

93 791 81 80
667 42 48 11

ESCOLA Dosrius-Canyamars 93 791 93 48
URGÈNCIES MÈDIQUES
ABS Argentona

93 756 10 92

FARMÀCIA Dosrius A. Sousa 93 791 93 26
CREU ROJA Argentona

93 797 16 56

AMBULÀNCIES

061

AMBULÀNCIES Mataró

93 757 88 88

HOSPITAL de Mataró

93 741 77 00

Horaris del CAP

Cal demanar hora de visita: 93 791 90 84

Consultori de Dosrius
Metgessa:
Visites matí:
Visites tarda:

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

Consultori de Canyamars
Metgessa:
Visites matí:
Visites tarda:

Montse Català - Infermera: Míriam Serra
dimecres
dimarts i dijous

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

Carles Tria - Infermera: Elena Adan
dilluns, dimarts, dijous i divendres
dimecres

Pediatrie
Pediatre:
Jordi Barco - Infermera: Rocío Martín
Horari provisional - Cal demanar hora de visita: 93 791 90 84
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VETERINARIS/ES
I. Castanera Dosrius
Can Massuet
Elsa Fernández

93 791 93 89
93 791 70 01
93 791 60 57

MOSSOS D’ESQUADRA
Mataró

93 741 81 00

MOSSOS Emergències

088

BOMBERS Mataró

93 796 10 80

FECSA Mataró avaries

900 770 077

SOREA Servei d’aigües

93 791 81 13

SOREA urgències nocturnes

904 100 000

Línia Mataró - Dosrius - Canyamars
laborables
ANADES
Mataró
Argentona
Dosrius
Canyamars

6.00
6.20
6.30
6.45

7.45
8.05
8.15
8.30

9.30
9.50
10.00
10.15

13.30
13.50
14.00
14.15

16.00
16.20
16.30
16.45

19.00
19.20
19.30
19.45

14.15
14.25
14.35
14.45
15.00

16.45
16.55
17.05
17.15
17.30

19.45
19.55
20.05
20.15
20.30

TORNADES

Servei d’Assessorament Jurídic a la Dona
El servei és gratuit, i per accedir-hi cal demanar hora als Serveis Socials d'Atenció
Primària:
De dilluns a divendres de 9 a 13 h.
Telèfon: 93 797 04 86
Treballadora social i Educadora social

Canyamars
Can Massuet
Dosrius
Argentona
Mataró

6.45
6.55
7.05
7.15
7.30

8.30
8.40
8.50
9.00
9.15

dissabtes i festius

Dijous al matí, amb cita prèvia,
Telèfon: 93 797 04 86.
Punt d’Informació Juvenil E-Clipsi
Dilluns, dimarts i dijous de 17.30 a 20 h.
Telèfon: 93 791 97 10
pij.dosrius@diba.es

10.15
10.25
10.35
10.45
11.00

ANADES
Mataró
Argentona
Dosrius
Canyamars

9.30
9.50
10.00
10.15

13.45
14.05
14.15
14.30

18.15
18.35
18.45
19.00

21.00
21.20
21.30
21.45

19.00
19.10
19.20
19.30
19.45

21.45
21.55
22.05
22.15
22.30

Casal d’Avis de Dosrius
De dilluns a dissabte de 16 a 19 h.
Telèfon: 93 791 91 90
Borsa de Treball
Dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.
Dijous de 16.30 a 20.30 h.
Telèfon: 93 791 97 41
(preguntar per Ester).

TORNADES
Canyamars
Can Massuet
Dosrius
Argentona
Mataró

10.15
10.25
10.35
10.45
11.00

14.30
14.40
14.50
15.00
15.15

Els dies 25 de desembre i 1 de gener no hi ha servei. Informació tel. 93 232 04 59.
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Alcalde

El que sí tenim molt clar és que
hem d'explicar els grans
objectius que tenim per anar
convertint el nostre poble en un
municipi que cada dia sigui
millor. Tenim molts projectes
engegats, que els anirem
desgranant a les pàgines
internes d'aquest nou butlletí,
però m'agradaria explicar els
tres punts cabdals que des de
l'Ajuntament tindran prioritat en
el dia a dia.
Un dels temes prioritaris és el
de la seguretat a les nostres
carreteres i en especial a la B510, en els 3,5 Km. que van
des de Dosrius fins a sota el
pont de l'autovia de Mataró a
Granollers. Des de la
configuració del tripartit a la

Generalitat de Catalunya s'ha
sigut molt persistent a l 'hora de
transmetre als nous
responsables la necessitat de
fer una intervenció seriosa per
convertir aquesta carretera en
un trajecte molt més segur que
l'actual. Tota aquesta feina té el
seu resultat, ja que s'està
treballant en un projecte
totalment nou, en què aquests
3,5 Km. es convertirien només
en 3 Km. La consolidació
d'aquesta obra no és cosa d'un
dia, sinó de mesos, ja que
afecta moltes administracions,
però esperem que, en aquest
mandat, puguem veure realitzat
aquest nou traçat de la
carretera, infraestructura molt
necessària per al municipi de
Dosrius.
El segon gran objectiu fa
referència a l'ensenyament al
nostre municipi. Tots els
esforços s'han d'encaminar a fi
que tinguem un ensenyament
de qualitat i suficient per a tots
els nens, nenes i joves del
nostre municipi. L'ampliació de
la nova escola ja és una realitat
i esperem que a principis del
2005 es puguin utilitzar les
noves aules que ja s'estan
construint, però des de finals
del mandat passat s'està
treballant molt seriosament per
construir un institut de
secundària en el nostre

municipi. Això vol dir que nens,
nenes i joves de 12 anys fins a
18 anys no s'hauran de
desplaçar a Argentona i podran
realitzar els seus estudis a
Dosrius. En les gestions
realitzades amb els nous
responsables de la Generalitat
ja s'ha acordat la construcció
d'un institut que s'ubicarà a les
pistes de tennis de la zona
esportiva de can Batlle, indret
que s'ha considerat el més
adequat, després d'analitzar-ne
d'altres. Al final d'aquest
mandat ens agradaria veure
les màquines treballant a la
zona.
En tercer lloc, l'objectiu
d'aquest mandat, entre molts
d'altres, és el de solventar tot
el tema de la urbanització de
can Canyamars, convertir-la
en zona urbana consolidada.
Això vol dir poder realitzar
l'obra del projecte
d'urbanització que en aquests
moments està a la seva fase
final de redacció. Abans caldrà
fer un projecte de
reparcel·lació. Els passos són
ferms i constants.

maig de 2004

Josep Jo
i Munné

Teniu a les vostres mans un
nou model del butlletí
d'informació municipal El Full,
del qual hem canviat el format i
la imatge, amb l'esperit de ferlo més pràctic i, fins i tot,
creiem que més modern, però
els objectius han de ser els
mateixos: els de la comunicació
i la informació. La finalitat
sempre és una: anar treballant i
ser, cada vegada més, una
administració més oberta i
transparent. Esperem que
aquesta nova manera de
presentar la revista municipal
agradi a tothom.
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l’ajuntament
informa
En una administració és molt
important que en els serveis
que es donen, principalment
durant la faceta
administrativa, hi hagi una
bona comunió entre els
treballadors / treballadores de
l'Ajuntament i el veí / veïna
que necessita d'aquesta
administració pública.

pàg. 4
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Amb aquesta finalitat, s'està
pensant constantment que cal
convertir l'Ajuntament en una
administració més agradable,
dinàmica, resolutiva i justa.
Som molt conscients que el
primer pas que s'ha de
contemplar és que els
funcionaris i funcionàries de
l'Ajuntament estiguin satisfets
amb el seu lloc de treball,
això es reflectirà en la feina
que realitzen i es traduirà en
un millor servei a les
persones.
Periòdicament s'estan fent
canvis per anar-nos ajustant
a les necessitats que té el
nostre municipi. A l'inici
d'aquesta primavera s'ha
realitzat un canvi bastant
profund, el qual ha consistit
en reforçar àrees potents de
l'Ajuntament i contemplar la
necessitat de portar al dia
l'Arxiu Municipal, tant
l'Administratiu com l'Històric.
Una de les àrees importants
del nostre Ajuntament és la
d'Obres i Urbanisme i Medi
Ambient, per això, amb
l'esperit d'anar millorant el
servei que es dóna es vol
treballar per aconseguir, si és
possible en aquest mandat,
una certificació ISO de
qualitat. Amb aquesta finalitat,
una empresa de formació ens
ajudarà a seguir unes línies
de treball consistents en què
en el moment que una
sol·licitud d'un permís d'obres
o activitat entri a l'Ajuntament,
s'iniciaran uns tràmits i uns
passos acotats amb terminis i
l'administrat, en tot moment,
podrà saber on es troba i en
quin estat està el seu
expedient o la seva sol·licitud.

Convenis que l'equip de govern
ha aconseguit
Des de l'Ajuntament sempre s'ha d'intentar
aconseguir el màxim per al nostre municipi,
tant en recursos econòmics com en
realització d'obres que millorin qualsevol
indret o equipament que tinguem.
Des de fa tres o quatre anys que estàvem
en negociacions amb àrees, promotors,
propietaris i responsables de tirar endavant
activitats, intentant que a més a més de les
obligacions estipulades per la llei,
s'aconseguissin més aportacions.
A l'inici d'aquest any 2004, s'ha assolit el
treball d'aquestes negociacions a diverses
bandes, concretament s'han plasmat en
quatre convenis que entenem que poden
ser molt beneficiosos per a tot el municipi.
Primer conveni. La modificació que s'ha
fet de traslladar les naus industrials que
s'havien de construir a l'entrada de
Canyamars, zona de cal Carinyo, a can
Geimir, zona industrial a 1 Km. de l'autovia
Mataró - Granollers, els promotors, per llei,
han de cedir el 10% de l'aprofitament
mitjà a l'Ajuntament. El que s'ha
aconseguit, a més a més de l'obligació, és:
1r Que aquest 10% sigui net, això vol dir
que les obres d'urbanització de l'entorn
les paguin els promotors.
2n El local de les cotxeres de Canyamars,
cedit gratuïtament.
3r. Unes quantitats econòmiques perquè
des de l'Ajuntament, lliurement, es
pugui decidir on han d'anar destinades.
Aquestes són:
- 300.000 euros el 15 de maig de 2005.
- 300.000 euros el 15 de setembre de
2006.
- 285.324,48 euros el 31 de desembre
de 2006.
Segon conveni. Modificació de la zona
Colònies Forestals de can Massuet-El Far.
Segons les Normes Subsidiàries a la part
oest de les Colònies Forestals es contempla
l'edificació d'uns 150.000 m2 de superfície.
Després de moltes converses amb els
propietaris d'aquest espai i reunions amb
urbanisme, això vol dir anys, hem acordat
reduir la zona que actualment es contempla
urbanitzar a uns 100.000 m2 i enganxar-la a
les actuals colònies forestals, però també
hem aconseguit unes aportacions
econòmiques per al sistema general de
millores de serveis, consistents en:
- 70.496 euros el dia 31 de desembre
del 2004 (Sempre que estigui
aprovada definitivament la
modificació). Cas que la modificació
s'aprovés passada aquesta data

l'aportació esmentada es faria efectiva
a 90 dies.
- 79.496 euros el dia 31 de desembre
del 2005.
- 158.998 euros el dia 31 de desembre
del 2006.
Tercer conveni. És una proposta de
conveni, consistent en la Modificació de
Normes Subsidiàries de la zona de can
Valls. A can Valls actualment hi ha 24
cases i les normes subsidiàries contemplen
la possibilitat de construir-n'hi 40 més, en
total 64 habitatges. S'ha fet una
modificació per reduir l'edificabilitat i que
com a màxim es puguin construir 23
habitatges més, o sigui, en total 47. A més
d'aquesta reducció es farà una aportació
econòmica consistent en:
- 50.000 euros el dia 1 de maig de
2005.
- 50.000 euros el dia 1 de maig de
2007.
Quart conveni. Reconstrucció de la
Pedrera de can Busqué, els propietaris o
promotors d'una extracció d'àrids, com pot
ser una pedrera, en el projecte han de
portar una proposta de reconstrucció,
perquè l'orografia del terreny quedi igual
com estava en el seu inici. Els propietaris
de la pedrera de can Busqué han iniciat
tota la part administrativa per poder tapar
el forat que va generar anys enrera
l'extracció d'aquell indret. L'Ajuntament té
l'obligació de tramitar l'expedient i enviar-lo
a les administracions competents, en
aquest cas la Generalitat de Catalunya,
perquè emetin els informes corresponents.
Un cop l'expedient finalitzat i la llicència
concedida, des de l'Ajuntament s'ha signat
un conveni amb aquesta empresa
consistent en:
- Asfaltar el camí de sorra del veïnat de
can Rimbles, que va des de la cruïlla
de la carretera de Dosrius Canyamars BV-5101, fins a ca l'Augé,
o sigui, fins al camí que puja a
l'Alberg Mas Silvestre. Aquesta obra
es realitzarà, si no hi ha cap
contratemps de força major, abans de
l'estiu del 2005.
- Un cop s'hagi acabat la reconstrucció
d'aquesta Pedrera, que es calcula que
durarà una mitjana de 2 a 4 anys,
hauran de cedir a l'Ajuntament de
Dosrius la nau existent en aquest
indret, com a magatzem de
maquinària, durant un període de 10
anys, per a la utilització de dipòsit
d'emmagatzematge municipal.
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ensenyament
Institut
de secundària
al municipi
de Dosrius
La possibilitat de poder disposar d'un
institut d'ensenyament secundari al
municipi de Dosrius va agafant cos.
Durant l'any 2003 des de l'Ajuntament

equipament d'ensenyament per donar
servei als joves d'entre 12 i 18 anys, ja
que actualment s'han de desplaçar a
l'institut d'Argentona.
Totes aquestes feines per intentar
aconseguir l'institut han donat fruit, ja
que el passat dimecres 3 de març, en
una reunió que va tenir lloc al
Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya a Barcelona,
entre l'alcalde del municipi de Dosrius,
Sr. Josep Jo, el regidor
d'Ensenyament, Sr. Josep M. Sagristà,
i el Delegat Territorial, Sr. Jordi Roca,

L'escola disposarà de cortines per a les
aules abans de l'estiu
Tot i que l'Escola disposa d'elements d'aire acondicionat,
properament es farà una nova inversió per valor de 6.000 euros
per a la compra de cortines destinades a les aules dels alumnes.
L'Ajuntament ja en va destinar 6.000 per a una compra anterior, i
amb la nova compra finalitzarà la instal.lació per protegir les aules
de l'excessiva insolació i de la calor.
Aquesta inversió s'emmarca en el pla de suport de l'Ajuntament a
l'Escola i a l'AMPA, que contempla el manteniment de l'escola,
assumir les despeses dels subministraments de recursos d'aigua,
llum, telèfon, despeses per reparacions i subvencions directes per
a l'escola i l'AMPA.
L'Ajuntament no té competències d'ensenyament però participa en
el Consell Escolar i intenta canalitzar totes les sol·licituds o
peticions que es fan.

per parlar de diversos temes
relacionats amb el món de

Nova empresa de neteja per a l'escola

l'ensenyament, un dels punts tractats
va ser la construcció d'un institut en el
nostre municipi i, de paraula, el Sr.
Jordi Roca es va comprometre a
iniciar tots els processos, per tal que
aquest equipament sigui una realitat
en un període d'uns 4 - 5 anys.
En aquests moments l'Ajuntament de
Dosrius ha ofert els terrenys que
estan ubicats a la zona esportiva de

L'Ajuntament convocarà un altre concurs per a la selecció d'una
nova empresa de serveis de neteja. S'han rebut queixes sobre el
servei de neteja de l'empresa concessionària actual. Des de la
regidoria d'ensenyament s'han mantingut diversos contactes amb
la concessionària per tal de resoldre les deficiències detectades i
finalment s'ha resolt donar de baixa el contracte existent i posar en
marxa una nova convocatòria. Aquest canvi pretén aconseguir
que l'Escola pugui gaudir del nivell de servei de neteja que
satisfaci les seves necessitats i garantitzi la netedat i la higiene
d'aquest equipament.

can Batlle, concretament les pistes de
tennis, per tal que si és procedent i el
departament d'Ensenyament ho
sol·licita, es pugui fer el traspàs de
titularitat. A partir d'aquí, caldrà iniciar
el procediment d'encàrrec de projecte i
entre la part administrativa, la redacció
del mateix i les corresponents
exposicions públiques, ens en podríem
anar cap als voltants de l'any 2006,
per preparar el concurs públic per a
l'adjudicació de l'obra.
Per tant, comptant molt a l'engròs, si
no hi ha cap entrebanc, al 2008 podria
entrar en funcionament l'institut
d'ensenyament.

Projectes d'ensenyament
La regidoria d'ensenyament vol tirar endavant diferents projectes com ara el
projecte de l'ESCOLA BRESSOL i el de l'INSTITUT DE SECUNDÀRIA.
Respecte a l'escola bressol, s'ha pensat en ubicar-la a l'antiga escola del Pi.
La rehabilitació d'aquest equipament suposa un cost que des del municipi
no es pot assumir i s'ha demanat a la Diputació la seva col·laboració en
aquest projecte necessari.
Respecte a l'Institut de Secundària, aquest ja disposa d'ubicació. Amb
aquests dos projectes es vol assegurar que els nens i nenes del nostre
municipi en el futur puguin realitzar la seva formació de 0 fins als 18 anys
amb comoditat i seguretat.

elfull núm. 13
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cultura
Duos rios, nova publicació
de l'ajuntament de Dosrius
El dissabte dia 17 d’abril d’enguany, a les 7 de la tarda, va tenir lloc al CEIP del Pi de
Dosrius, la presentació de la revista DUOS RIOS, publicació de l’Arxiu Històric
Municipal (AHMD).

pàg. 6

maig de 2004

elfull núm. 13

La presentació, a la qual van assistir-hi
unes 160 persones, va estar presidida
per l’il.lm. Sr. Josep Jo, alcalde de
Dosrius, i va comptar amb la presència
del regidor de cultura, Sr. Josep M.
Sagristà, i el Sr. Josep Puig Pla, membre
de la Comissió organitzadora de
l’Homenatge a Esteve Albert i Corp i de
les impulsores de la publicació M. Àngels
Jubany i Pinós i Neus Alsina membres
de l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius.
L’acte es va iniciar amb una lectura de
fragments d’un poema de Petita Vall,
escrit per Esteve Albert i Corp, l’any
1946. La lectura va córrer a càrrec de
Marta Jubany i de Josep M. Sagristà, i
la part musical va córrer a càrrec d’Eva
Alsina i de Cesc Torner. Mentre
transcorria la lectura es van anar
passant imatges del municipi.
L’Arxiu Històric Municipal de Dosrius,
arran dels actes d’homenatge a Esteve
Albert i Corp (1996-97), es va
comprometre a impulsar la publicació
d’una revista que, en aquesta primera
edició, compleix una doble funció.
D’una banda ens permet conèixer
millor la nostra història, els nostres
costums, les nostres tradicions, les
nostres festes, la nostra toponímia, l’art
del nostre municipi, el nostre medi
natural, ... i, de l’altra, ens permet
conèixer millor la figura i l’obra de
l’Esteve Albert.
Per aquest motiu, aquest primer
número conté dues revistes, a més de
dos punts de llibre; una que té un caire
històric i l’altra que és un monogràfic
dedicat a l’Esteve Albert.
La revista Duos Rios deu el seu nom a
la forma llatina amb la qual va aparèixer
el topònim escrit per primera vegada,
l’any 963, en el Cartulari de Sant Cugat,
que es troba a l’Arxiu de la Corona
d’Aragó, en un document d’una venda
d’unes terres al Terme de Mata.
La periodicitat de la revista serà anual i
es preveu que sortirà, cada any, pels

voltants de Sant Jordi. Ara bé, el que sí
cal tenir en compte és que aquest
primer número té unes dues-centes
pàgines, entre una part i una altra, però
que en els propers números això no
serà així, ja que cada revista contindrà
uns 5 – 6 articles com a molt.
En aquest primer exemplar de Duos
Rios, a part de la presentació del Sr.
Alcalde i l’editorial, s’hi troben 12
articles o estudis sobre el topònim de
Dosrius, la prehistòria, els molins del
terme del Castell de Dosrius, les
cerimònies de presa de possessió del
castell, una aproximació econòmica i
social al municipi de Dosrius en l’últim
terç del segle XVIII, llegendes sobre
bruixes, bruixots, ... una notícia
històrica sobre l’escut municipal, una
síntesi del paisatge de la conca de
Dosrius i Canyamars, una aproximació
a la història del mas de can Bruguera
dels Planells, que una part del mas està
dins el municipi de Dosrius i la història
d’aquesta família ha estat molt
vinculada amb altres famílies del
municipi, un amplíssim i innovador
estudi del retaule i del Santuari del
Corredor i acaba amb una aproximació
al fons documental dels arxius històric i
administratiu de Dosrius.
Sobre aquest darrer article cal dir que
l’Ajuntament de Dosrius va signar un
conveni de col·laboració amb la
Diputació de Barcelona i durant un
període de 8 mesos una tècnica
arxivera de la Diputació ha treballat,
amb la col·laboració del personal de
l’Ajuntament, en l’organització, la
classificació, la reubicació de tota la
documentació municipal, gestionant
una base de dades per inventariar tota
la documentació tractada. Per tant,
està tota ben classificada i
informatitzada. Cal destacar doncs, que
s’ha fet una feina molt important a
l’arxiu i que aquesta serà una feina
que, a partir d’ara, tindrà una
continuïtat.

Nova
Publicació
Ajuntament
de Dosrius
Preu 10 €

El monogràfic In Memoriam Esteve
Albert i Corp és la culminació
d’aquell seguit d’actes que, tal com ja
s’ha esmentat, es varen realitzar tot
remembrant la seva figura els anys
1996, 1997 i 1998 . En aquest
especial hi trobareu molt i molt sobre
l’Esteve Albert, vist pels seus
familiars, companys de fatigues i
treballs, amics,…, així com també molt
sobre la seva obra, sobre infinitat
d’actes, llibres, ….. que va realitzar.
Abans de començar la presentació de
la revista i al finalitzar la mateixa, es
va poder visitar una EXPOSICIÓ que
ens apropava a la figura i a l’obra de
l’Esteve Albert: Qui era, què va fer,
què va escriure, què li agradava, per
què lluitava, quines eren les seves
passions i les seves dèries, ..., tots
aquests interrogants se’ns van aclarir,
una mica, després de visitar
l’exposició.
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serveis
PAM
Pla d'actuació municipal

Fins ara el servei d’assistència social del
municipi es comparteix amb Argentona i
Òrrius. L’assistent social de l’Ajuntament
d’Argentona dedica unes hores a la
setmana per atendre els casos que hi ha
al municipi de Dosrius. La regidoria de
Benestar Social de l’Ajuntament de
Dosrius està treballant amb l’objectiu que
l’any 2005 Dosrius tingui un servei
d’assistència social únicament del
municipi per atendre els casos que hi ha.

L’activitat de la Borsa de Treball de
l’Ajuntament és molt marcada i durant el 1r
trimestre del 2004, 33 persones han trobat
feina mitjançant aquest servei d’inserció
laboral.
També s’han gestionat 88 ofertes de treball
aquest trimestre, a més de realitzar
entrevistes ocupacionals, assessorament
individual d’orientació i recerca de feina i
seguiment dels demandants i de les
ofertes gestionades.

D’altra banda, s’estan desenvolupant els plans d’evacuació
en cas d’incendi per als diferents locals municipals i s’espera
que estiguin enllestits properament.
El proper mes de Juny la Diputació de Barcelona facilitarà a
l’Ajuntament de Dosrius els plans d’ evacuació i autoprotecció
de les principals urbanitzacions del municipi. Un cop
disposem d’aquests plans, l’Escola de Natura del Corredor,
per encàrrec de l’Ajuntament, portarà a terme unes
campanyes informatives adreçades als veïns i veïnes. En
aquesta campanya s’informarà sobre el que s’hauria de fer
en cas d’incendi, com acondicionar casa seva cas que una
evacuació no fos possible, ... També es donarà informació
sobre la cura de gossos, lleis i ordenances municipals sobre
tinença d’animals de companyia.

PAM
Obertura del nou consultori mèdic

El passat 29 de març es va esdevenir l’obertura del nou consultori mèdic.
La inauguració oficial fou el 22 de maig.

Aquest nou consultori està equipat amb totes les instal·lacions necessàries
per desenvolupar el servei d’assistència sanitària així com eliminar les
barreres arquitectòniques. Cal destacar la nova sala d’espera.
Els tres nuclis poden demanar hora per telèfon, hi ha un únic número per als
tres nuclis. També hi ha visites a casa. Si es tracta d’una urgència, el metge
hi anirà abans de les visites i sinó, hi anirà després de les visites.
Aprofitem per agrair a Mossèn Artur que ha cedit la Rectoria Vella per a l’ús
del poble i s’ha pogut donar el servei d’assistència mèdica mentre el
consultori s’estava construint.

Ampliació del cos de policia,
guals i noves normes de
circulació.
La plantilla actual de policies de l’Ajuntament de Dosrius és
de 5 persones. Aquest any la plantilla s’ampliarà a 7 per
poder donar millor servei al poble. Cal destacar la
col·laboració dels mossos d’esquadra per realitzar les
patrulles nocturnes.
Actualment, l’Ajuntament de Dosrius està consensuant amb
tots els partits polítics el servei de guals i la modificació de
les noves normes de circulació. Aquests acords entraran en

vigor a finals de l’any 2004, gràcies a la futura incorporació
de 2 nous policies.
Un cop aprovades les noves normes de circulació la gent
podrà sol·licitar un gual, mitjançant el pagament d’unes
llicències fiscals.
La construcció dels guals es fa seguint les ordenances
municipals i els seus propietaris disposaran d’un servei de
grua 24 hores que vetllarà per l’ús correcte d’aquest espai.
Actualment, s’està portant a terme l’inventari de les masies
existents en el municipi per tenir inventariat aquest patrimoni
i poder posar-nos en contacte ràpidament amb els
propietaris cas d’alguna incidència del seu interès

elfull núm. 13

La borsa de treball va
col.locant persones

Des de l’Ajuntament de Dosrius s’està treballant per assolir el
PAM (Pla d’Actuació Municipal). Aquest pla consisteix en
establir un pla d’actuació per emergències, com inundacions,
terratrèmols i incendis. De moment, el pla d’actuació en cas
d’incendi ja està en marxa i, properament, s’establiran els
plans per a altres emergències.

maig de 2004

Assistència social
al municipi
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notícies
Recollida de residus
A partir del mes de Maig, per encàrrec de l'Ajuntament, l'Escola
de Natura, farà unes visites als establiments comercials amb
l'objectiu d'informar sobre la nova llei de recollida de brossa que
afecta els comerços.
Amb aquesta campanya informativa s'intenta conscienciar les
persones sobre els avantatges i beneficis del reciclatge per al
mediambient i el nostre entorn natural.
Properament, en el nostre municipi, comptarem amb
contenidors nous de colors diferents. Aquests contenidors estan
destinats a la recollida selectiva de matèria verda.
Entre tots aconseguirem millorar les condicions mediambientals
del municipi i contribuir a mantenir l'equilibri natural de l'entorn
que habitem.

En relació a l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana
que es troba en període de cobrament, us comuniquem que les
famílies nombroses podran gaudir d’una bonificació del 25% de la
quota.

avís

Per gaudir d’aquesta bonificació, els titulars de família nombrosa
hauran d’adreçar-se a l’Ajuntament, en horari d’oficines, de 8,30 a
14 hores, de dilluns a divendres i de 16,30 a 20,30 hores els
dijous, on els informaran de la documentació a presentar per
sol·licitar l’esmentada bonificació.

pàg. 8
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El termini per sol·licitar l’exempció fineix el proper dia 04 de juny
d’enguany.

Resultats de l'estudi
de flux de trànsit
a la carretera B-5101
de Dosrius a Canyamars

La Diputació de Barcelona periòdicament posa els aparells
pertinents per saber la quantitat de vehicles que circulen, les
característiques dels mateixos i la seva velocitat.
La nota informativa del flux de vehicles d'aquesta carretera és
de l'any 2002 i la mitjana de vehicles diaris que hi passen és de
5.709: direcció Dosrius 2887 i direcció Canyamars 2822.
Cal posar una atenció especial en la velocitat amb què alguns
d'aquests cotxes circulen quan passen per aquest punt, direcció
Dosrius:
De 0 a 50 Km/hora
De 51 a 90 Km/hora
De 91 a 100 Km/hora
De 101 a 120 Km/hora
+ de 120 Km/hora

135
1.595
725
384
48

vehicles.
vehicles.
vehicles.
vehicles.
vehicles.

Cal fer una reflexió molt profunda sobre els vehicles que van a
més de 100 Km/hora en una carretera local i, especialment,
sobre els 48 vehicles que circulen a més de 120 Km/hora, ja
que això és inadmissible per a la seguretat d'altres persones.
Aquesta és una irresponsabilitat, sobre la qual caldrà prendre
mesures.

Ajuda de la Diputació
de Barcelona per a la
publicació d'una
revista de l'arxiu
històric municipal de
Dosrius i per a la
festa de la gent gran
En un escrit entrat a l’Ajuntament de Dosrius el
dia 16.01.2004, amb el número 185, l’Àrea de
Cultura de la Diputació de Barcelona ens ha
comunicat la concessió d’una ajuda per un
import de 3.000 euros, per a la publicació d’una
revista de l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius i
per a la Festa de la Gent Gran.
Aquesta ajuda s’ha aconseguit gràcies a la
reunió que van mantenir l’alcalde i el regidor de
cultura amb el diputat de Cultura de la
Diputació de Barcelona, el passat mes de
setembre, en la qual se li va exposar la
necessitat d’aconseguir subvencions a fi
d’organitzar activitats per a la gent gran i poder
publicar una revista de caràcter científic, amb
articles d’història local, art, geografia, costums,
tradicions, ...
Amb aquesta publicació, que va veure la llum
pública el passat mes d’abril d’enguany, es
coneixerà millor el nostre passat, ens ajudarà a
entendre el nostre present i contribuirà a crear
el nostre futur. Un futur en el qual no hi
mancarà la cultura i l’atenció a la gent gran.
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patrimoni
natural

atansar fins a Can Gel i,
com que aquest és potser
un dels itineraris més
flexibles de la sèrie,
deixem al vostre gust
aquesta elecció, perquè
sabem que no hi ha
pèrdua possible. Bé, ja
som a un dels veïnats
més antics del municipi.
Anant cap a Mas Silvestre
deixem enrere Can
Rimbles, Villa Mazzara,
també un preciós i extens
viver forestal i Ca l’Augé.

Quan arribem a dalt de tot, les
petjades de les motos delaten l’ajut que
fan aquests usuaris de la muntanya a
afavorir l’erosió. Aquesta pressió
antròpica dins el territori contribueix
negativament a la salut i a la qualitat
del paisatge. A més, si fem una ullada
enrere, veurem també com la mà de
l’home deixa la seva empremta amb
muntanyes de cases entre els pins.

EL BOSC
Usos del bosc.
Són força les plantacions de plàtans
(platanus x hispanica) que es poden
veure actualment a les nostres
contrades. És un arbre d’ombra per
antonomàsia, decoratiu pel seu posat i
fullatge, però sobretot de ràpid
creixement i elevada adaptabilitat al
medi. Molt utilitzables a les alineacions
de parcs, carreteres, arbredes, en
formació de pantalles, etc. Fixeu-vos
com, de vegades, no sols és cultivat
sinó que, a més, es naturalitza a prop
dels cursos d’aigua. Ja que prefereix
sòls profunds, frescos i ben drenats.

Baixem ara pel camí gran i arribem a
una pista forestal per on continuarem
baixant. Travessem Can Miquel, on
topem amb uns quants cedres (un d’ells
amb una tonalitat força glauca, que
destaca entre la multitud de verds). A
mà esquerra deixem els camps de
cultiu, i tot baixant pel camí de
l’esquerra, a uns cinquanta metres,
sortim al carrer principal de Can
Rimbles. També ens hauríem pogut

Pocs metres abans d´arribar al
cartell blanc de la Generalitat que
anuncia l’alberg, ens desviem per un
camí de terra que el travessa i girem a
la dreta. Trobem una bifurcació, però no
en fem cas i continuem el sentit de la
marxa. Així, una altra vegada, tot
baixant saludem de nou els tranquils
cavalls, si encara són a l’estable, i
refent les nostres passes tornem al
safareig, sempre a temps d’escoltar els
rumors de l’aigua.

Una mica més de fauna.
Als nostres boscos, els ocells més
habituals són, sense dir-los tots, el pitroig, el cucut, el tudó, la merla, el
rossinyol, la mallerenga (blava,

emplomallada, cuallarga i carbonera), el
gaig, el picot verd, el cargolet, el
gamarús, el tallarol capnegre… Molts
matins, ben d´hora, els podeu
enxampar fent-se banys de sorra sota
al camp de futbol per desparasitar-se.
Festes, tradicions i llegendes.
A Dosrius la medicina popular arrelà tan
fort com en els altres indrets de
Catalunya. Per exemple, per evitar que
els nens petits s’orinessin al llit, se’ls
donava brou de rata. Un altre remei:
quan una partera no tenia llet, feien
bavejar un bocí de pa a una cabra
lletera, bocí que després es menjava la
partera. També hi havia remeis per als
animals, segons Cels Gomis, contra el
mal de ventre (per evitar-lo posaven un
tros de pell de teixidor a la rabasta),
etc.
On menjar i dormir.
Als nuclis urbans de Dosrius,
Canyamars i Can Massuet-El Far
trobareu diversos bars i restaurants per
fer un bon àpat bé de preu.

Text extret de:
El veïnat de can Rimbles. “Itineraris de
natura, història, cultura popular i
paisatge”
Text: Josep Manel Gómez, amb la
col·laboració de l’Oriol Bassa.
Editat: Ajuntament de Dosrius,
Regidoria de Cultura.

maig de 2004

Cap a Can Rimbles i Rodalia. Com a
punt de trobada hem escollit el comú de
Canyamars, indret vetllat per dos
pollancres monumentals que amb posat
trist però senyorívol, entonen aires de
romanticisme quan el vent juga, entre
les branques i fulles, per fer-se escoltar.
L’aigua, solista d’aquesta partitura,
només respon al fons (en to de rajolí), a
les veus dels xops. Així conclou un de
tants concerts de la natura.
En pujar les escales del safareig, ens
desviem pel primer camí a l’esquerra
en direcció a Dosrius. Deixa de ser
asfaltat i ens donen la benvinguda els
roures, les alzines i, a mà esquerra,
una jove i extensa plantació de plàtans.
Continuem pel dret fins a sentir-nos
observats pels cavalls d’un estable, o
millor dit, fins arribar al punt més baix
del carrer Quintana. Aquí veiem un
estret caminet a l’esquerra, freqüentat
per les motos de trial i pels cavalls, que
ens condueix a la bifurcació. Girem a
l’esquerra, és recomanable prendre’s
amb calma la pujada, ja que és una
mica dureta, encara que no és gaire
llarga.
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el petit full
La setmana del 19 al 23 d’abril vam
fer la setmana cultural amb motiu de
l’any Dalí.
S’ha treballat la seva vida i la seva
obra en els diferents nivells
educatius des de P-3 fins a 6è.
Ha estat un treball molt vivenciat per
tothom ja que es van fer tot tipus de
tallers adaptats a cada etapa
educativa. S’han visionat vídeos,
s’han llegit llibres i s’han estudiat
alguns dels seus quadres.
El resultat el vau poder gaudir el dia
de Sant Jordi que vam celebrar la
cloenda d’aquesta setmana.
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Primer fer una lectura de poemes, tot
seguit el lliurament de premis del
concurs de punts de llibre, on es va
premiar l’esforç col·lectiu de totes les
aules i, per acabar, xocolatada i
portes obertes on tothom va poder
visitar l’escola i gaudir de tot l’esforç i
la il·lusió del treball fet.
Realment ha estat un goig. Ens
haurà inspirat el nom del carrer de
l’escola?

Any Dalí
Setmana cultural
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cultura
agenda
activitats esportives
Aeròbic a Dosrius . Els dilluns i divendres de 20 a 21 hores
al pis superior del consultori mèdic de Dosrius. Per a més
informació pots trucar a la Carme (667.744.903).
Petanca a la Zona Esportiva de Can Massuet. Fem “Melés”
els diumenges a les 9 del matí i lliguetes els dissabtes a les 4
de la tarda. Responsable : Antonio (93/791.63.34).
FUTBOL SALA:
Canyamars d´Orleac F.
Sr. Moisés Velasco (93/795.51.23)
F. Sala Segell Exprés (Canyamars)
Sr. Jordi Vila (93/795.51.15)
Futbol Sala Pumit Can Massuet.
Sr. Luis Javier Garcia (617.232.557)

El consell de cultura
de Dosrius potencia
l'activitat cultural
L’Ajuntament de Dosrius vol dinamitzar el
Consell de Cultura. El gener passat es va fer la
primera reunió d’aquest nou període, a la que

Club Esportiu Finques Inter Dosrius.
Responsable: Ginés (610.405.742)

van assistir les entitats que han mantingut
activitats culturals i entitats de nova creació, així
culturals del poble per reactivar el Consell.

Dia 28 de maig Festa presentació del grup FarK2. Vine a
sopar i a ballar al pavelló de Dosrius. Per a totes les edats. Per
a més informació podeu trucar al PIJ de Dosrius (dilluns,
dimarts i dijous a la tarda) 93/791.97.10.

El Consell de Cultura vol fer aquestes activitats
amb la participació veïnal i amb la col·laboració
de totes las entitats unides en una mateixa
causa: potenciar les activitats culturals del
municipi.

Infància
Fruit d’aquestes reunions ha sortit una primera
Vine a l´Esplai Esclat!!!!Cada dissabte de 16.30 a 19.00h.
estem a la zona esportiva de Can Massuet- El Far (jocs, gimcanes, esports, tallers…) Per a tots els nens i nenes d´entre 3
i 14 anys. Per a més informació truqueu al 653.615.660 (Xevi).

programació de les activitats culturals del
municipi. Aquesta programació serà trimestral o
bimensual, en funció dels mesos i de les
activitats culturals que es van fer al municipi. La
primera programació es pot consultar en

Escola Municipal de Futbol Sala
de Dosrius.

l’agenda cultural i esportiva de “EL FULL”.
Tradició de concerts al nostre municipi

Categories: cadets, infantils i benjamins. Entrenador i responsable: Ginés (610.405.742)

Una de les activitats que es vol impulsar des de

Escola de Futbol Sala de Canyamars.

concerts de música clàssica i música coral. Hi

la regidoria de Cultura és fer una sèrie de
ha la possibilitat que vinguin grups de cambra.

Categories: benjamins i prebenjamins. Per a més informació
truqueu a Moisès Velasco.

Segona Mostra Gastronòmica
d´esmorzars de Forquilla.

Amb això es tracta de crear una tradició de
concerts, volem aprofitar la molt bona acústica
de l’església de Dosrius així com la de
Canyamars i la bona predisposició dels
mossens d’aquestes dues parròquies per fer
aquestes activitats.

Dies 19 i 20 de juny. Estarà ubicada a la zona esportiva de
Can Batlle. Convidats tots els restauradors del municipi.
Més informació de qualsevol activitat en programes a part o
pots trucar al PIJ els dilluns, dimarts I dijous de 17.30 a 20.00
h. (93/791.97.10)

Volem que la gent s’animi i participi en la
creació d’aquesta tradició de concerts al nostre
municipi.
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Joventut
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com persones interessades en les activitats
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activitats
Dia internacional
de la dona
El passat 8 de març se celebrà el dia
Internacional de la dona. La celebració
s'inaugurà amb el concert cantat i parlat
interpretat per Susana Crespo i Eduard
Martínez.

A l'arribada, els participants fent el vermut a peu del campanar de Dosrius.

16a edició de la Marxeta

El passat diumenge dia 23 va tenir lloc a Dosrius una caminada
anomenada Marxeta, que celebrava la seva 16a. edició.
Enguany, els organitzadors, l'Associació Científica Excursionista del
Maresme, van decidir que tant la sortida com l'arribada fossin al
municipi de Dosrius i el recorregut fos majoritàriament també pel
nostre terme municipal.
El recorregut d'aquesta marxa era de 18 Km i 285 metres i estava
calculat fer-lo en un temps de 4 hores i 23 minuts.

pàg. 12
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La Marxeta va comptar amb un gran èxit d'assistència, ja que varen
participar-hi uns 755 marxants i per al nostre municipi va ésser un
esdeveniment que ens va plaure molt, ja que Dosrius és un poble que
acull tothom que estimi la natura i la gaudeixi, sempre, però,
respectant-la al màxim.

Després de gaudir d'aquest concert es féu una
taula rodona en la que participaren: Sílvia
Garrido, 2a. tinent alcalde de l'Ajuntament de
Dosrius, Rosa Gubianes, sotsdirectora dels
mossos d'esquadra de Barcelona, Marta Molins
advocadessa de l'Ajuntament de Dosrius i
Marga París, empresària a Canyamars.
Totes aquestes dones van deixar anar el que
sentien a dintre. Es féu la lectura del manifest
del dia internacional de la dona, llegit per la
Victòria Geijo, la Marta Molins, la M. Àngels
Jubany i Pinós, la Neus Alsina i en Carles
Bosch. Un cop acabada la taula rodona, la
tertúlia va acabar amb un refrigeri.

Mostra
gastronòmica
d'esmorzars
de forquilla
Des de l'Ajuntament de Dosrius, amb la
col·laboració d'alguns restaurants del municipi,
s'està organitzant, per al 19 i 20 de juny, la segona
mostra gastronòmica anomenada MOSTRA
GASTRONÒMICA D'ESMORZARS DE
FORQUILLA.
Mostra gastronòmica d'esmorzars de forquilla 2003

Aquesta mostra estarà ubicada a la zona esportiva
de Can Batlle. S'ha convidat a participar activament
a tots els restauradors del municipi i en aquest
moment ja han confirmat la seva participació els
següents restaurants:
Ben Guisat -93.791.65.26
Can Carreres - 93.791.61.39
Can Rimbles - 93.795.50.30
Can Terrades del Molí - 93.791.80.79
Can Víctor -93.795.50.10
Els Porticons -93.791.93.02

La Rectoria - 93.795.53.02
L' Hostalet -93.791.95.61
Pastisseria Donca -93.791.63.79
La mostra s'inaugurarà amb un convidat especial,
l' Ismael Prados, conegut per tots pel programa de
televisió "Cuina per a solters". Aquest any estaran
convidats als esmorzars els alcaldes i regidors de
Promoció Econòmica del Maresme i del Consorci
Costa Maresme i, sobretot, tots els veïns i veïnes del
municipi.
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activitats

Fira del bosc
2004

Es van visitar les caves, el destapar les ampolles, es va fer un
pica-pica, van degustar vins rosats i negres, els van explicar sobre el
color i l’olor del vi i després es va fer una calçotada. Tothom va
poder gaudir d’un bon dinar que es va concloure amb cava, una
molt bona coca casolana, cafès i “xupitos”. Tots els participants
estaven molt contents. Esperem que la propera excursió tinguem un
temps més favorable perquè tots els avis i àvies puguin gaudir
d’aquestes sortides.

Projectes amb dones
Properament es desenvoluparà el pla d'igualtat de la dona de
l'oficina tècnica, que consisteix en muntar un pla d'igualtat el qual
s'ha d'aprovar en un ple amb unes normes. Aquest és un projecte
que tardarà uns anys però que serà molt valuós per al municipi.
Des de l'Ajuntament de Dosrius volem que el dia de la dona no
sigui només el dia de la dona maltractada i el dia internacional de
la dona, sinó que durant tot l' any hi hagi una sèrie d’actes. Aquest
any tindrem almenys una xerrada, uns vídeo fòrums, a fi de
sensibilitzar la població en tot el que fa referència a la qüestió de
gèneres, i també tindrem pel·lícules com "La boda del monzón",
"Te doy mis ojos" i "Las mujeres de verdad tienen curvas".
Aquestes activitats seran gratuïtes.8 de Novembre 2004 Exposició
Itinerant "Dona Segle XXI:
El dia internacional de la dona maltractada, el dia 8 de Novembre,
l'Ajuntament de Dosrius, amb el suport de la Diputació de Barcelona,
realitzarà una exposició itinerant anomenada "Dona Segle XXI".
Aquesta exposició itinerant tractarà temes com el treball, l'educació, la
família, la salut i la violència.
Què fer si sóc una dona/home maltractat?
Si sóc una dona o un home maltractat em puc adreçar a la regidoria de la
dona, i des de la regidoria de la dona us podrem adreçar al lloc adient o
bé cal trucat al telèfon 088.
Des de la regidoria de la dona, podeu estar segures i segurs, que us
adreçarem a les persones més adequades. Des de l'Ajuntament s'ha fet
un protocol per a les dones maltractades i un protocol per als nens.

La fira del bosc és una fira d'artesans
que aquest any es farà a Canyamars,
on també podrem provar i trobar
productes naturals. En aquesta edició
la fira tindrà un caire medieval, amb
conte contes i activitats per als nens i
nenes.

Notícies per
a la gent
gran
Des de la regidoria de la gent
gran properament es faran
xerrades sobre l'ús dels
medicaments, tallers de cuina
tradicional i de cuina natural,
també podrem gaudir de tardes
de cinema.

Estem preparant la
festa de la gent gran
prevista per al 12
d'octubre. Enguany, la
programació d'aquesta
celebració espera
superar les edicions
anteriors, amb
activitats molt
participatives i
sorprenents.
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El passat dia 30 de març es va realitzar una sortida a la masia Pere
Rius de la Munia, a l’Alt Penedès.
El temps no va acompanyar i dels 76 avis i àvies apuntades no tots
varen poder venir.

Fins ara aquesta fira se celebrava
entre l'abril i el maig, però enguany
la Fira del Bosc es realitzarà a finals
d' Octubre, per aprofitar la temporada
de bolets.

maig de 2004

Sortides amb la gent gran
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urbanisme
La Diputació de
Barcelona destina més
diners a la urbanització
de Can Canyamars.

L'alcalde, Sr. Josep Jo, i la regidora responsable de mobilitat, Sra. Sílvia
Garrido, amb el Diputat de Vies Locals, Sr. Teodoro Romero, i el coordinador
de l'Àrea, Sr. Jordi Bertran, el dia de la reunió a Barcelona.

pàg. 14
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La Diputació de Barcelona
s'ha compromès a redactar
el projecte executiu d'una
rotonda d'accés a Can
Massuet-El Far, des de la
carretera que va de Dosrius
a Canyamars.
El passat 20 de gener d'enguany es va celebrar una reunió a
la Diputació de Barcelona, amb l'alcalde, la regidora
responsable de mobilitat, el Diputat de Vies Locals i el
coordinador de l'Àrea, per parlar de la carretera que va de
Dosrius a Canyamars BV-5101, que és competència de la
Diputació de Barcelona.
Un dels punts importants per fer una intervenció per millorar
la seguretat de les persones que transiten per aquesta
carretera BV-5101, entre Dosrius i Canyamars, és la cruïlla
per agafar la via que va directa a can Massuet-El Far i que
des de l'Ajuntament s'entén que es milloraria molt la
seguretat construint una rotonda o giratori. El diputat, Sr.
Teodoro Romero, es va comprometre a encarregar el
projecte executiu d'aquesta rotonda, per avançar feina, i un
cop aprovat aquest projecte buscar el finançament per
poder-lo executar.
En aquesta reunió també es va parlar d'altres temes, els
quals es tiraran endavant amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona, com és un estudi de tota la
senyalització viària del nucli de Dosrius. El diputat es va
comprometre, a petició de l'Ajuntament, a redactar el projecte
executiu de la Travessera de Dosrius, ja que està aprovat
definitivament un projecte bàsic d'aquesta obra.
Un altre dels punts és arranjar de la BV-5101 a la cruïlla del
Vitxi, al Km. 4,4 d'aquesta via. El projecte executiu ja està
realitzat, manca que per part de l'Ajuntament s'adquireixin els
terrenys d'ocupació i la Diputació ajudarà a realitzar aquesta
feina, inicialment en la part administrativa.
També es va parlar de l'excés de velocitat en què se circula
en aquesta carretera i es va acordar prendre algunes
mesures per tal de reduir la mitjana de velocitat en
l'esmentada via de comunicació.

En un escrit entrat a l'Ajuntament de Dosrius el dia
15.12.2003, amb el número 5268, l'Oficina Tècnica de
Cooperació de la Diputació de Barcelona ens ha
comunicat l'adjudicació a l'empresa STADIA GABINET
TOPOGRÀFIC de la contractació menor de consultoria i
assistència, per tal d'aixecar topogràfic de la
urbanització can Canyamars per poder avançar amb el
projecte d'urbanització. L'import d'aquesta contractació
puja 11.722,76 euros, IVA inclòs, que íntegrament
pagarà la Diputació de Barcelona.
Atenent que s'està treballant en la modificació de
normes subsidiàries que es va iniciar des de
l'Ajuntament, com bé es pot comprovar, paral·lelament
s'està avançant tant en l'aspecte de la reparcel·lació
com en el del projecte d'urbanització, ja que així ho
demostra l'encàrrec d'aquest topogràfic. Per tant, un cop
la modificació de normes subsidiàries sigui definitiva
tindrem la feina avançada.
Això de can Canyamars va endavant!.

Arranjament dels parcs
infantils del municipi
Han començat les tasques d'arranjament dels 3 parcs
infantils. Les tasques s'estan realitzant tal com fixa la
normativa amb materials homologats, tant pel que fa a
les pintures homologades, com a les instalal·lacions, els
sorrers i els gronxadors.
La climatologia està fent que les tasques s'allarguin més
del previst. A aquests 3 parcs infantils s'hi afegiran
també les futures instal·lacions de l' skate-park de
Canyamars que també disposarà de zona infantil.

Fomentar la disciplina
urbanística; una prioritat per
a la regidoria d'urbanisme
L'àrea d'urbanisme considera que cal fer esforços
conjunts perquè millori la disciplina urbanística al
municipi. Els passos que se seguiran seran la posada
en marxa d'una campanya de comunicació i l'augment
de la inspecció i vigilància del compliment de les
normes.
És important que les persones que vulguin fer obres a
casa seva s'informin a l'Ajuntament per conèixer la
normativa i aconseguir els permisos necessaris. En
aquest sentit la regidoria vol oferir un servei ràpid a fi
que els usuaris puguin realitzar les gestions
administratives en un termini mitjà de 15 dies. Aquest
termini suposa agilitzar significativament els tràmits que
podien arribar als 2 mesos.
D'altra banda des de la regidoria també es recomana a
aquelles persones que ja han realitzat obres i vulguin
assegurar-se que aquestes estan dins de la normativa
també se n'informin per si calgués regularitzar la
situació de la seva parcel·la.
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entrevista

Què penses sobre el municipi

Va començar als 13 anys, perquè el
meu pare va començar a treballar
llavors pel municipi. Realment m'hi
vaig interessar més tard, arran d'una
moció de censura i a casa la vaig viure
molt de prop. També vaig assistir als
actes en els que la gent del poble es
mostrava indignada per la moció. Va
ser en aquest moment quan em vaig
decidir a col·laborar, començant per
les eleccions municipals, penjant
cartells, repartint la propaganda,
muntant els míting. Era la meva
manera de cooperar amb la política. Jo
crec en la política de proximitat, la del
meu poble.

Està canviant molt. Els tres nuclis
Dosrius, Can Massuet-El Far i
Canyamars estan creixent molt,
especialment Can Massuet, que és on
sempre he viscut. Can Massuet ha
passat de ser una urbanització on
vivien 300 persones a l'hivern en cases
de 2a. residència a ser un lloc de 1a.
residència a on vivim unes 1.200
persones. S'han obert negocis, tenim 2
bars, restaurants, forn de pa i alguna
botiga. Jo crec que s'estan fent moltes
coses, segur que en fem de bé i
algunes de no tan bé. Hem apostat per
un model de poble que ens agrada, en
el que creiem i que volem tirar
endavant.

Quina idea t'havies format sobre la
feina de regidor?

Quines són les principals línies de
treball de la teva regidoria?

En algun sentit la meva idea era molt
equivocada. Jo pensava com tothom
que des de l'Ajuntament tot és
possible. El cert és que, a vegades, no
pots donar una resposta immediata,
encara que m'agradaria molt. La
sorpresa més gran ha estat descobrir
com n'és de lenta l'Administració i la
veritat des de fora entenc que costa de
creure-s'ho una mica.

Porto diverses regidories; Esports,
Joventut, Cooperació internacional i les
Festes tradicionals de Can Massuet. .
Esports és una regidoria que estava
més o menys feta però sempre es
poden fer coses noves. L'opció ha estat
convocar totes les persones i entitats
vinculades a l'esport, per decidir plegats
com ha de funcionar aquest àmbit en el
nostre municipi. La regidoria de
joventut és una regidoria oblidada, tal i
com passa a molts municipis. Penso
que el més importat és disposar d'un
Pla Director de Joventut, que de fet és
un estudi per saber cap a on va
aquesta joventut i què pot fer
l'Ajuntament. Ara estem recollint
informació i preveiem que aquest treball
de camp finalitzi al 2005. Ja hem
realitzat moltes activitats des de la
regidoria. Vam convocar una esquiada
a la que van venir joves dels tres nuclis

Què va ser el primer que vas
pensar quan et van proposar ser
regidor?
Em va sobtar molt, sobretot pensar que
tenia possibilitats de sortir elegit.. A
vegades a tots ens agrada queixar-nos,
però fem poca cosa per buscar
solucions. Em va fer molta il·lusió
pensar que podia treballar per al meu
poble i vaig dir que sí, que estava
encantat

de població. Pensem realitzar a partir
del mes d'abril activitats d'oci nocturn.
Hem aconseguit una subvenció de la
Diputació de Barcelona per poder
construir un skate-park.
La regidoria de cooperació internacional
té com a objectiu la distribució d'ajudes
que es destinen a altres països a gent
més necessitada que nosaltres. Estem
recollint informació i després establirem
els criteris per a la distribució dels ajuts.
Respecte a la regidoria de festes
tradicionals en aquesta legislatura hem
decidit que les festes es divideixen en
Dosrius, Canyamars i Can Massuet i
les portaran 3 regidors, cadascun
encarregat d'un nucli.. Jo porto les
festes de Can Massuet i les festes l'any
passat van sortir molt bé, amb
moltíssima gent. Aquest any volem
incloure alguna activitat nova que no
puc explicar perquè volem que sigui
una sorpresa.
Com t'agradaria veure el poble dintre
de 10 anys?
M'agradaria poder veure la gent tant de
Canyamars, de Can Massuet com de
Dosrius molt més unida que ara. Que hi
hagués un sentiment de poble. Per a mi
seria el més maco i és per al que
estem treballant.
Quins són els teus plans personals
de futur?
Acabar els meus estudis de pilot
d'aviació. Treballar en una línia aèria i
voltar per tot el món. Això sí, poder
venir a Dosrius a descansar i gaudir
del lloc fantàstic on visc. Mentre pugui
vull continuar amb la meva feina com a
regidor perquè m'agrada molt aquesta
experiència nova per a mi.

elfull núm. 13

Ens pots explicar com comença el
teu interès per la política?

marcribes
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Fitxa Tècnica:
- Marc Ribes González
- 24 anys
- Estudia per pilot de línia
aèria
- Solter
- Té una germana més petita
que estudia medicina.
- Fa 24 anys que viu a Can
Massuet, va ser el primer
nascut a Can Massuet
- Hobby: Els esports
d'aventura
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grups
municipals
Convergència i Unió
On ens trobem?
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En molt pocs mesos ha canviat el panorama polític català. Fins al dia 16 de novembre teníem, a
nivell municipal, el nostre poble governat pel
PSC, la Generalitat governada per CiU, i l'Estat
Espanyol governat pel PP.
Les eleccions catalanes del mes de novembre,
van ser un primer punt d'inflexió. El partit guanyador de les eleccions i que havia governat
durant les dues últimes dècades, Convergència i
Unió, era relegat a l'oposició per una suma aritmètica de tres partits que a hores d'ara encara
no han donat una sensació de consistència com
la que s'havia vist durant els darrers vint-i-tres
anys. Una persona que veia molt proper el seu
final polític, al perdre per segona vegada consecutiva unes eleccions com en Pasqual Maragall,
es va veure obligat a pactar amb qui fos per
tractar d'abastar el que era inabastable. Aquest
pacte li va costar enfrontaments amb el PSOE
que, encara que es neguin a acceptar-ho, és el
partit de qui depenen els socialistes catalans.
També va haver de fer excessives concessions
a l'Esquerra Republicana de Catalunya d'en
Josep Lluís Carod-Rovira, una persona amb un
discurs brillant però sense contingut. Tot plegat
ha deixat molt condicionat el govern de la
Generalitat que, al cap i a la fi, és el representant de Catalunya.
Del que ha passat després, tots en som testimonis. Des dels enfrontaments per a la designació
del Director de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió, passant pel daltabaix de l'entrevista de
Carod amb ETA fins a les baralles pel Túnel de
Bracons. Fa gràcia recordar la imatge de qui és
ara Conseller de Relacions Institucionals, el
Senyor Saura, d'Iniciativa per Catalunya-Verds,
davant de la boca del Túnel de Bracons, dient
que no participaria en cap govern que tirés endavant les obres del túnel. I ara què, Senyor
Conseller? Aquest és l'exemple més clar de voler
estar aferrat a la cadira passi el que passi.
D'aquesta manera, a les palpentes, vam arribar
a la campanya de les eleccions del 14 de març,
que van representar el segon punt d'inflexió.
Unes eleccions que tenien un clar guanyador.
Un partit, el PP, que els darrers dos o tres anys
havia mostrat realment quina era la seva cara.
Un govern que ha fet una bona gestió econòmica, però que ha fet malament tota la resta. La
dimonització de qualsevol tipus de nacionalisme (que no sigui l'espanyol), la manca d'agilitat
en la resolució d'un problema com el del
Prestige, l'alineació amb els Estats Units i
Anglaterra girant l'esquena als nostres veïns
europeus (França i Alemanya), la participació a
la guerra d'Irak... Tot això amanit amb una

manipulació dels mitjans de comunicació
públics ( hi va haver una vaga general que no
va existir per Televisió Espanyola), i d'alguns
de privats.
El PSOE, mentrestant, com que era conscient
que aquestes eleccions no les guanyaria mai, va
fer un programa electoral impossible de complir.
A grans trets, prometia fer una política més
social, que implica un augment de la despesa,
sense apujar els impostos. Això és impossible.
Sobre molts electors, però, encara planejaven
els records de la corrupció i del GAL, per posar
dos exemples, que havien acompanyat anteriors
governs socialistes.
El PSC a Catalunya va seguir en la línia del
PSOE. Va fer una campanya "anti" a falta de
propostes amb cara i ulls. Que el lema de la
campanya fos "Si tu vols, derrotarem el PP" és
prou explicatiu.
El PP anava descomptant dies per passar el tràmit fins que va arribar el dia 11 de Març. Mai no
sabrem si hagués assolit o no la majoria absoluta si no s'hagués produït l'atemptat de Madrid.
De ben segur, però, que si la responsable de la
massacre hagués estat ETA, ara mateix ens trobaríem davant d'una victòria històrica del Partit
Popular.
L'intent d'amagar informació dels responsables
polítics (recordem que mitjans de comunicació i
corresponsals varen rebre trucades des d'òrgans de govern espanyols, confirmant que l'autoria era d'ETA) va mobilitzar una gran part de
votants abstencionistes que sentint-se enganyats, van decidir castigar el PP, fent-lo passar
de la majoria absoluta a l'oposició. Els primers
sorpresos pel resultat eren els dirigents del
PSOE, els quals només aspiraven a una derrota
digna.
Ens trobem finalment, parlant ja a nivell municipal, de tres administracions d'un mateix color
polític (Ajuntament, Generalitat, Govern Estatal).
Això provocarà lògicament una major entesa
entre aquestes tres administracions. Augmentarà
també l' exigència dels ciutadans que entendran,
amb raó, que no hi ha els impediments pregonats des de sempre pels governants, per justificar la manca de solucions.
Des del Grup Municipal de Convergència i Unió
aplaudirem aquesta nova situació si serveix perquè el nostre poble pugui tirar endavant i es posi
fi a problemes que fa molt temps que no es
resolen (les obres de portada d'aigua a
Canyamars, la variant de Can Tarau, la manca
de serveis, clavegueram de Can Massuet, Can
Canyamars, etc..)
ciudosrius@hotmail.com
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grups
municipals
serveis
PSC - Partit dels
Socialistes de Catalunya
Quina dèria té CIU contra el jovent?
No entenem la posició del grup majoritari a
l'oposició criticant reiteradament i demanant
informació, amb molta persistència i durant molt de
temps, sobre una activitat que des del Punt
d'Informació Juvenil es va realitzar i a la qual l'equip
de govern hi va donar suport.

En una reunió de treball celebrada a
la Diputació de Barcelona, entre
l’alcalde de Dosrius, Sr. Josep Jo, la
regidora de nucli de Canyamars, Sra.
Sílvia Garrido, i el Diputat de la
Diputació de Barcelona responsable
de cooperació local, Sr. Jordi Labòria,
es varen tractar diversos temes de
possible col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Dosrius, i el diputat Sr. Labòria es
va comprometre a fer un estudi del
lloc on es podria ubicar el nou
cementiri de Canyamars i un cop

Senyors de Convergència, el jovent és un potencial
extraordinari, és el nostre futur. Fer activitats
encaminades a la cohesió dels joves dels tres
nuclis, que els permetin gaudir, encara que només
sigui un cap de setmana, fent una activitat que els
apassiona és un objectiu bàsic. Per tant,
considerem que això no és una malversació de fons
públics. La seva actitud delata que vostès no
haguessin concedit aquest ajut, però els avancem
que mentre el PSC estigui al govern, activitats que
compleixin els objectius ressenyats en aquest
escrit s'aniran subvencionant, dintre les possibilitats
de l'ajuntament. De manera que continuarem en
aquesta mateixa línia a l'hora de fer activitats per a
joves.

s’hagi determinat l’indret fer el

Grup Municipal del PSC.

necessitats que el municipi de Dosrius

corresponent projecte executiu.
En aquesta reunió també es va parlar
dels treballs que es realitzen des de la
Diputació per tirar endavant la
urbanització de can Canyamars, de
qüestions derivades dels plans de
prevenció d’incendis, de la redacció
del projecte executiu de l’enllumenat
del campanar de Dosrius, així com
d’altres col·laboracions que es van
posar sobre la taula, per tal d’anar-ne
parlant en el transcurs d’aquest
mandat i així anar tirant endavant les
pugui tenir.
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Inicialment, aquesta sortida va tenir una ajuda de
2.500 euros. Va ser una sortida d'un cap de
setmana, contractant un autobús, l'esquiada i
dormir a l'estació d'esquí. Aquests 2.500 euros, que
no s'han gastat tots ja que l'objectiu era el d'ajudar
a poder realitzar aquesta activitat, han estat criticats
i criticats pel grup de CIU i, a més a més, han
intentat posar-nos en contra clubs esportius i altres
entitats que fan activitats en el nostre municipi, ja
que els membres de CIU consideren que
l'Ajuntament, concedint aquesta subvenció, ha
malversat fons públics, quan cal tenir en compte
que s'ha ajudat famílies que no podien fer front a la
totalitat d'aquestes despeses. Com bé es pot
imaginar tothom, la subvenció concedida per
l'Ajuntament, concretament per l'àrea de joventut,
va rebaixar una mica el cost que cada jove havia de
pagar.

Compromís de
la Diputació
per redactar el
projecte d'un
nou cementiri a
Canyamars

maig de 2004

En concret, consisteix en una sortida que es va fer
a esquiar, en la qual van participar-hi 63 joves. Per
a nosaltres el més important és que eren joves dels
tres nuclis de població del nostre municipi. S'ha
d'anar treballant i fent activitats en les quals la
participació de les persones dels tres nuclis de
població pugui ser possible.
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gastronomia

molts plats propis que no es fan

aconseguit. Vaig fer el meu

enlloc més.

aprenentatge, i després la meva

Tenim una carta molt àmplia, la
primera pàgina és "El Xef Recomana" i
els nostres clients, generalment, no
passen d'aquesta pàgina. Segurament
deu ser perquè la canviem cada
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setmana. També tenim plats que són
fixos i que no podem treure perquè
Josep Siguenza Piña y Luisa

Restaurant
Can Carreres
del Far

s'han convertit en clàssics.

col·legi. Va ser una experiència molt
bona. Ara aquí a Can Carreres estem
molt contents de la resposta dels

rovellons, els bacallans, els cargols a la
llauna i després els habituals: arrossos,
les carns a la brasa, els rostits. A

Un bon restaurant ha de tenir un bon

moment quan els has de sorprendre.

servei i una bona cuina, i cal tenir cura

La seva clientela és tota del

dels petits detalls. Un bon restaurant

municipi?
Sí que ve molta gent del poble, però
vénen clients de molts llocs. Ara em ve al
cap un senyor que s'arriba des de Rubí
només per menjar ànec a la taronja. Els
anem a comprar a Perpinyà, com d'altres

He cuinat per a la reialesa, per a

coses. Ja sé que no és massa comú per

comtes, per a polítics nacionals i

a una masia de muntanya, però disposar

internacionals. Són molts anys de

de bon material és fonamental.

professió.

també el menjar per als nens del

els carbassons farcits, l'amanida de

aquesta setmana?" i és en aquest

Per a quins personatges ha cuinat?

l´Hostalet, al poble, on fèiem menús i

meravellós.

bon restaurant?

mi mateix.

anys. Anteriorment, havíem estat a

El que més em demanen els clients són

directament "Què ha fet en José de nou

sóc una persona exigent, sobretot amb

Can Carreres, hi portem només 2

nostres clients i d'aquest lloc

vegades els clients seuen i pregunten

molt del grau d'exigència del cuiner. Jo

i d'altres de la seva categoria. Aquí a

Què li demanen més?

Quins ingredients ha de tenir un

ha de marcar-se una línia, i això depèn

carrera a restaurants com el Finisterre

Quina és la trajectòria fins a arribar

Com és la cuina de Can Carreres?

a tenir aquest restaurant?

Nosaltres aquí fem una bona cuina

Sempre he procurat treballar per a

de mercat, és cuina d'autor, que té

molt bons restaurants i ho he

Gratinat de
calamarsons
amb mongetes
del ganxet
Saltejar els calamarsons amb oli i
posar una punta d'all i una
cullerada de sofregit de tomàquet.
Posar les mongetes -ja cuites- i
els calamarsons, tot junt, que es
cogui 5 minuts més. Posar una
"parcellada" (barreja de pa rallat,
all picat molt primet, julivert, una
mica d'oli, una mica de formatge
rallat i pebre vermell mòlt) tot
barrejat per damunt. Es fica a una
cassola, es gratina i ja està el plat
llest.
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eleccions
ELECCIONS A CORTS
GENERALS MARÇ 2004
DOSRIUS

CAN MASSUET-EL FAR (Taula B)
VOTS

Nombre d’electors censats : 760
CANDIDATURES

VOTS

CiU

174

CiU

PSC-PSOE

146

PSC-PSOE

199

PP

122

PP
ERC

87
124

87

ERC

71

42

ICV-EuiA

27

EV-AE

6

LI-LITCI

1

Vots En Blanc

4

PNCA

1

583

EV-AE

12

POSI

1

Vots Nuls

4

Vots en Blanc

6

ICV-EuiA

TOTAL
CANYAMARS
Nombre d’electors censats:
CANDIDATURES

802
VOTS

CiU

175

PSC-PSOE

156

PP
ERC

72

TOTAL

531

Total municipi de Dosrius
Nombre d’electors censats:

3026

118
VOTS

%

EV-AE

7

CiU

527

24,04 %

POSI

2

PSC-PSOE

681

31,07 %

Vots Nuls

2

PP

400

18,25 %

Vots en Blanc

1

ERC

377

17,20 %

589

CDS

1

0,05 %

148

6,75 %

LI-LITCI

1

0,05 %

PNCA

2

0,09 %

ICV-EuiA

TOTAL

56

CANDIDATURES

ICV-EuiA
CAN MASSUET-EL FAR (Taula A)
Nombre d’electors censats:
CANDIDATURES

684
VOTS

1

0,05 %

91

EV-AE

30

1,37 %

PSC-PSOE

180

POSI

3

0,14 %

PP

119

Vots Nuls

6

0,27 %

15

0,68 %

2192

100 %

CiU

ERC

64

CDS

1

ICV-EuiA

Vots En Blanc
TOTAL

23

PNCA

1

FE

1

EV-AE

5

Vots En Blanc

4

TOTAL

FE

489

CiU: Convergència i Unió
PSC-PSOE: Partit dels Socialistes de Catalunya
PP: Partit Popular de Catalunya
ERC: Esquerra Republicana de Catalunya
CDS: Centro Democrático y Social
ICV-EuiA: Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida
i alternativa
Ll-LITCI: Lluita Internacionalista
PNCA: Partido Nacionalista Caló
FE: La Falange
EV-AE: Els Verds-L’Alternativa Ecologista
POSI: Partido Obrero Socialista Internacionalista

elfull núm. 12

CANDIDATURES

780

novembre 2004

Nombre d’electors censats:
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Prepara’t per rodar
Comença a entrenar perquè aquesta temporada tardor/hivern es portaran els patins
de 4 rodes, patins en línia, els skate-board.
L' skate-park estarà a Canyamars, on ara tenim el camp de futbol, al costat del
pavelló. Tindrem una pista d' skate-board i més.
L' skate-park serà un entorn lúdic i esportiu amb alguna pista de petanca, una
piràmide perquè s'hi enfilin els petits i una pista externa per fer futbol sala, bàsquet i
patinatge.

w w w. p i p o d o l s . c o m

Comença a entrenar, ja falta menys per rodar!

