Image not found or type unknown

Notícies
Nova edició de la revista d'informació municipal El Full
Ja és al carrer una nova edició d'El Full, la revista d'informació municipal. Consulta'n ja la
versió digital.
Dilluns, 1 de març de 2021

Els centres comercials i les grans botigues podran obrir a partir de
dilluns
Es prorroguen fins al 7 de març la resta de mesures per aturar la propagació de la Covid19.
Divendres, 26 de febrer de 2021

Ajuda’ns a millorar i a vetllar pel bon funcionament del servei de
pediatria
A través del correu electrònic dosrius@dosrius.cat tots els veïns i veïnes que ho desitgin
poden fer arribar a l’Ajuntament les seves queixes, dubtes o suggeriments sobre el
servei de pediatria al municipi.
Dijous, 25 de febrer de 2021

25 de febrer: Ple municipal ordinari
La sessió tindrà lloc a les 10 h per via telemàtica i es podrà seguir en directe a través del
canal de YouTube de l'Ajuntament.
Dimecres, 24 de febrer de 2021

La ReparaTruck, el servei mòbil d'autoreparació, arriba aquest cap
de setmana a Dosrius
El servei s’habilitarà de 10 a 13 h al pàrquing de terra de davant de l’Ajuntament.
Dimarts, 23 de febrer de 2021

El Procicat aprova la represa de les activitats extraescolars,
d'esport escolar i lleure educatiu pels infants d'Educació Infantil i
Primària
Es mantenen, des del 22 fins al 28 de febrer, la resta de les mesures vigents fins ara.
Divendres, 19 de febrer de 2021

L’Ajuntament adquireix la fàbrica La Tortuga per a convertir-la en
un nou equipament municipal
El nou espai és previst que sigui obert a tots els veïns i veïnes i que s’hi prestin diferents
serveis i recursos municipals.
Dimarts, 16 de febrer de 2021

14-F: resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya 2021
Un total de 2.145 veïns i veïnes han exercit el seu dret a vot i la participació ha estat del
50,71%, més de 30 punts per sota respecte els comicis de 2017.
Dilluns, 15 de febrer de 2021

Guia per votar a les eleccions del 14 de febrer
Al municipi s’habilitaran tres punts de votació presencial: al Poliesportiu de Dosrius, al
Poliesportiu de Canyamars i a la pista esportiva de Can Massuet del Far.
Divendres, 12 de febrer de 2021

El Departament de Salut amplia la possibilitat de fer tests

d’antígens als segons suplents de les meses electorals
Tota la informació sobre els comicis a Dosrius, Canyamars i Can Massuet del Far la
podeu consultar a través del següent enllaç.
Dijous, 11 de febrer de 2021

L’Escola Castell de Dosrius organitza una jornada de portes
obertes
Les famílies que hi vulguin participar han d’inscriure’s prèviament abans del 4 de març
enviant un correu a administracio@escoladedosrius.cat o trucant al 93 791 93 48.
Dimecres, 10 de febrer de 2021

L’Ajuntament actuarà al talús al carrer Montgat per a reforçar-ne la
seguretat
L’objectiu dels treballs és evitar possibles despreniments en aquesta zona durant els
episodis de fortes pluges.
Dimarts, 9 de febrer de 2021

La marquesina de l’avinguda del Corredor es trasllada a la parada
d’autobús ubicada a la carretera BV-5101 (Can Batlle)
Des de fa anys la parada d’autobús i la marquesina de l’avinguda del Corredor es
trobaven en desús i fora de la ruta de transport públic.
Dilluns, 8 de febrer de 2021

El Departament de Salut trasllada a l’Ajuntament la voluntat de
seguir mantenint les visites de pediatria al municipi
El consistori vetllarà pel compliment d’aquest compromís i per a evitar que es realitzin
desplaçaments innecessaris al CAP d’Argentona, especialment durant la pandèmia de
Covid-19.
Divendres, 5 de febrer de 2021

S’amplia la mobilitat i els horaris de bars i restaurants
El Procicat estableix a partir del 8 de febrer el confinament comarcal, la reobertura dels
gimnasos i l’ampliació en dues hores de l’obertura dels establiments de restauració.
Dijous, 4 de febrer de 2021

Els Localets proposen noves sessions de balls en línia i dibuix
Les activitats començaran a principis de març i per a participar-hi cal inscriure’s
prèviament els dies 16, 18 o 23 de febrer, de 16 a 19 h, trucant al telèfon 673 00 26 13.
Dimecres, 3 de febrer de 2021

El Bibliobús visitarà Dosrius els dies 8, 15 i 22 de febrer
Els veïns i veïnes poden fer ús d'aquest servei en horari reduït, de 16 a 18 h, i seguint les
mesures de seguretat i de prevenció establertes amb l’objectiu d’evitar el contagi i la
propagació de la Covid-19.
Dimarts, 2 de febrer de 2021

L’Ajuntament demana la col·laboració ciutadana per a erradicar els
actes d’incivisme als contenidors de la Fundació Humana
Si identifiqueu a persones o a grups d’individus que intenten recollir el material dels
contenidors sense anar degudament identificats com a membres de la Fundació
Humana, cal que ho poseu en coneixement de la Policia Local o de l’Ajuntament.
Dilluns, 1 de febrer de 2021

Apunta’t al taller de ràdio “L’hora sàvia”!
Les sessions es duran a terme de la mà de 2rius Ràdio i per a participar-hi cal inscriure’s
prèviament trucant als telèfons 667 599 556 o 673 002 613.
Divendres, 29 de gener de 2021

Dosrius reforça el seu paper de vila cardioprotegida
El municipi disposa de vuit DEA distribuïts arreu dels tres nuclis i des de l’Ajuntament
s’han promogut formacions de Suport Vital Bàsic adreçades a col·lectius diversos.
Dijous, 28 de gener de 2021

L’Ajuntament dona compliment a la sentència judicial que obliga a
hissar la bandera espanyola a la façana del consistori
La resolució del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona és ferma i posa
fi a un procediment iniciat l’any 2018.
Dimecres, 27 de gener de 2021

El PROCICAT allarga 14 dies més les mesures per intentar frenar
la situació epidemiològica de Catalunya
Les mesures s'aplicaran fins al 8 de febrer a les 00 h.
Dilluns, 25 de gener de 2021

Les temperatures baixes del mes de gener afecten a la població de
roquerols
L’Ajuntament fa una crida als veïns i veïnes a col·laborar en la protecció d’aquestes aus.
Dimecres, 20 de gener de 2021

20 de gener: Ple municipal extraordinari
La sessió tindrà lloc a les 10.30 h per via telemàtica.
Dimarts, 19 de gener de 2021

La Diputació de Barcelona inicia les obres de millora de la
carretera BV-5101

L’actuació també preveu enterrar els conductes que permetran soterrar la fibra òptica
que actualment arriba a Canyamars mitjançant pals de fusta.
Dilluns, 18 de gener de 2021

Es prorroguen les mesures anti-Covid set dies més
Les mesures s'aplicaran fins al 24 de gener.
Divendres, 15 de gener de 2021

Dimarts 19 de gener s’interromprà temporalment el
subministrament d’aigua potable per treballs de millora a la xarxa
La interrupció del servei afectarà diferents vials del municipi de 08 a 14 h.
Dijous, 14 de gener de 2021

L’equip docent de l’EBM La Caseta del Bosc de Can Martorell
realitza un curs de suport vital bàsic i ús del DEA
La formació té com a objectiu capacitar els participants perquè obtinguin els
coneixements i les habilitats necessàries per a poder aplicar els protocols de Suport
Vital Bàsic i fer un ús adequat dels desfibril·ladors externs automàtics.
Dimarts, 12 de gener de 2021

El Bibliobús visitarà Dosrius els dies 11, 18 i 25 de gener
Els veïns i veïnes poden fer ús d'aquest servei en horari reduït, de 16 a 18 h, i seguint les
mesures de seguretat i de prevenció establertes amb l’objectiu d’evitar el contagi i la
propagació de la Covid-19.
Dilluns, 11 de gener de 2021

Noves mesures restrictives per frenar la pandèmia

Entren en vigor el dijous dia 7 de gener i tindran una vigència de 10 dies.
Dimecres, 6 de gener de 2021

Els infants i famílies entreguen les seves cartes a Ses Majestats
en una Nit de Reis especial i diferent
L’Ajuntament agraeix als veïns i veïnes la seva col·laboració per a garantir una visita de
Melcior, Gaspar i Baltasar plenament segura i adaptada a les mesures de seguretat i
restriccions vigents.
Dimarts, 5 de gener de 2021

Ses Majestats substitueixen la tradicional cavalcada de Reis per
una recepció reial
El 5 de gener els infants podran lliurar les seves cartes als Reis Mags a Dosrius,
Canyamars i Can Massuet del Far. Per fer-ho serà imprescindible demanar cita prèvia a
partir del 4 de gener trucant al 663 32 31 64.
Dilluns, 4 de gener de 2021

Pressupost Municipal 2021: més inversió i més despesa social
Els comptes generals de la corporació creixen en un 11% i inclouen un augment de la
partida de Serveis Socials per a fer front als efectes de la Covid-19, així com més d’un
milió d’euros per a executar diferents inversions als tres nuclis; entre elles, l’arranjament
de l’edifici de La Tortuga.
Divendres, 1 de gener de 2021

Consulta les llistes provisionals del cens electoral per a les
Eleccions al Parlament de Catalunya 2021
Els comicis estan previstos pel diumenge 14 de febrer.
Dilluns, 28 de desembre de 2020

El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat una moció en favor

de la protecció del servei de pediatria al municipi
Tots els grups municipals amb representació al consistori sumen esforços i fan front
comú per a sol·licitar que la Generalitat es faci enrere en la voluntat d’eliminar les visites
de pediatria al municipi.
Dimecres, 23 de desembre de 2020

L’Ajuntament sol·licita al Departament de Salut que es faci enrere
en la voluntat d’eliminar les visites de pediatria al municipi
El consistori també reclama la reobertura dels consultoris de Can Massuet del Far i
Canyamars, i ha traslladat aquesta mateixa carta al Consorci Sanitari del Maresme
sol·licitant una reunió urgent per tal d’aclarir els fets i poder informar amb claredat i
transparència a la ciutadania.
Dimarts, 22 de desembre de 2020

Els alumnes de l’Escola Castell de Dosrius ja tenen les seves
mascaretes
L’Ajuntament fa una crida a tots els veïns i veïnes a extremar les precaucions i acomplir
amb totes les mesures de seguretat i restriccions vigents durant les festes nadalenques.
Dilluns, 21 de desembre de 2020

La Generalitat amplia les restriccions fins l'11 de gener i preveu
algunes excepcions durant els dies festius
S'aplicaran a partir de dilluns 21 de desembre i fins a l'11 de gener.
Diumenge, 20 de desembre de 2020

Les joguines no entenen de gènere. Aquest Nadal, regala igualtat!
L’Ajuntament de Dosrius impulsa durant les festes nadalenques d’enguany una
campanya de sensibilització contra l’ús sexista de les joguines.
Dimecres, 16 de desembre de 2020

22 de desembre: Ple municipal ordinari
La sessió tindrà lloc a les 10 h per via telemàtica.
Dimarts, 15 de desembre de 2020

Concert de Nadal de l'Escola Municipal de Música
L'Aforament és limitat i el programa de l'esdeveniment es pot consultar a través del
següent enllaç.
Dilluns, 14 de desembre de 2020

Mesures més flexibles a partir de dilluns 14 de desembre
S'aixequen algunes restriccions tot i que es manté el tram 1.
Diumenge, 13 de desembre de 2020

Vols aprendre a tractar la matèria orgànica des de casa? Inscriu-te
a la campanya de compostatge!
L’Ajuntament organitza el 12 i 19 de desembre dos seminaris virtuals oberts a tota la
població. Les inscripcions s’han de formalitzar trucant al telèfon 93 791 80 14 o enviant
un correu electrònic a l’adreça dosrius@dosrius.cat.
Dimecres, 9 de desembre de 2020

El IV Concurs Fotogràfic de Dosrius, Canyamars i El Far ja té
guanyadors
El jurat ha guardonat a Pere Comeche Padilla amb el primer premi d’aquest certamen
organitzat per l’Ajuntament. La imatge guanyadora, juntament amb les 13 fotografies
premiades, formaran part del calendari de l’any 2021 que publicarà el consistori.
Dimecres, 9 de desembre de 2020

Consulta el calendari de la deixalleria mòbil per al 2021
Aquest cap de setmana es durà a terme el darrer servei de l’any a Dosrius, Canyamars i
Can Massuet del Far.
Divendres, 4 de desembre de 2020

El Bibliobús visitarà Dosrius els dies 7, 14 i 21 de desembre
Els veïns i veïnes poden fer ús d'aquest servei en horari reduït, de 16 a 18 h, i seguint les
mesures de seguretat i de prevenció establertes amb l’objectiu d’evitar el contagi i la
propagació de la Covid-19.
Dimarts, 1 de desembre de 2020

El carrer Lluís Moret es transformarà en peatonal durant els caps
de setmana i festius
La mesura entrarà en vigor el 28 de novembre, amb caràcter provisional, amb l’objectiu
de dinamitzar la restauració a la zona i afavorir una mobilitat segura i adaptada per la via
pública.
Divendres, 27 de novembre de 2020

Comencen les sessions de gimnàs per adults i gent gran
Les sessions, que havien quedat ajornades per les noves restriccions de la pandèmia,
arrencaran el dilluns 30 de novembre.
Dijous, 26 de novembre de 2020

Dosrius referma el seu compromís amb el Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència Envers les Dones
Del 25 de novembre al 6 de desembre l’Ajuntament i l’Espai Dona de Dosrius organitzen
conjuntament diferents propostes telemàtiques obertes a tota la població. Consulta el
programa d’activitats.
Dimarts, 24 de novembre de 2020

Comença l’obertura progressiva d’activitats el 23 de novembre
El Tram 1 inclou l’obertura de la restauració, instal·lacions culturals i esportius.
Consulta el Pla d’obertura progressiva d’activitats.
Divendres, 20 de novembre de 2020

Tens una explotació avícola d’autoconsum? Coneix quin és el
protocol per a la cria d'aus per a autoconsum a Catalunya
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació estableix uns requisits
mínims que garanteixin la sanitat animal i la innocuïtat d’aquests productes.
Dijous, 19 de novembre de 2020

19 de novembre: Ple municipal extraordinari
La sessió tindrà lloc a les 12.30 h per via telemàtica.
Dimecres, 18 de novembre de 2020

L’Escola Municipal de Música, a només un clic!
L’EMM de Dosrius ha posat en marxa un nou perfil propi a les xarxes socials Facebook i
Instagram per a acostar tota l’actualitat del centre als alumnes i famílies.
Dimecres, 18 de novembre de 2020

Dosrius commemora el 80è aniversari de la fundació del FNC amb
un programa d’actes telemàtic per a recordar la figura d’Esteve
Albert i Corp
La celebració tindrà lloc divendres 11 de desembre a través d’una plataforma en
streaming i per a participar-hi cal inscriure’s prèviament enviant un correu electrònic a
l’adreça arxiu@dosrius.cat.
Dimarts, 17 de novembre de 2020

Quins són els serveis essencials de l’Ajuntament durant la
pandèmia de Covid19?
Les oficines municipals només ofereixen atenció ciutadana de dilluns a dijous, en horari
habitual, sota cita prèvia enviant un correu electrònic a l’adreça citaprevia@dosrius.cat, a
través d'aquest formulari o trucant al telèfon 93 791 80 14. L'aforament estarà limitat a un
màxim de dues persones per visita i els divendres les oficines resten tancades.
Dilluns, 16 de novembre de 2020

Els Localets proposen per aquest mes de novembre “El repte de la
setmana”
L’Ajuntament anima als veïns i veïnes a participar de les diferents propostes
telemàtiques que s’ofereixen des la Regidoria de Gent Gran i Serveis Socials.
Divendres, 13 de novembre de 2020

Vine a donar sang a Dosrius!
El 21 de novembre es podrà donar sang a la Sala de Plens de l’Ajuntament, de 17 a 21 h.
Per a donar sang cal reservar cita prèvia al web donarsang.gencat.cat.
Dijous, 12 de novembre de 2020

L’Ajuntament comença a desplegar les primeres mesures del nou
Pla municipal de Prevenció d’Incendis
Entre les accions que s’han dut a terme hi ha el manteniment de les franges perimetrals
a les urbanitzacions i la reparació de les pistes forestals.
Dimecres, 11 de novembre de 2020

Ja es poden sol·licitar les beques escolars per al curs 2020-2021
Les beques es poden sol·licitar fins l'11 de desembre concertant cita amb l’Ajuntament
de Dosrius, trucant al telèfon 93 791 80 14.
Dimarts, 10 de novembre de 2020

El Bibliobús visitarà Dosrius els dies 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre
Els veïns i veïnes poden fer ús d'aquest servei en horari reduït, de 16 a 18 h, i seguint les
mesures de seguretat i de prevenció establertes amb l’objectiu d’evitar el contagi i la
propagació de la Covid-19.
Dilluns, 9 de novembre de 2020

Els Localets no aturen la seva activitat durant la pandèmia de
Covid-19
L’Ajuntament anima als veïns i veïnes a participar de les diferents propostes
telemàtiques que s’ofereixen des la Regidoria de Gent Gran i Serveis Socials.
Divendres, 6 de novembre de 2020

Fins al 30 de novembre encara sou a temps de fer ús dels vals
regal del projecte “Activa’t Dosrius” i del concurs d’Instagram
“#Dosriustestchallange”
L’Ajuntament convida a tots els veïns i veïnes del municipi a fer ús d’aquests
descomptes i agraeix la col·laboració de totes les entitats, comerços i persones
implicades.
Dijous, 5 de novembre de 2020

La Fundació Pere Tarrés gestiona l’EBM La Caseta del Bosc de
Can Martorell des del mes de novembre
L’Ajuntament de Dosrius agraeix a Cavall de Cartró, fins ara gestora del servei, la seva
tasca i professionalitat al capdavant del centre al llarg dels darrers anys.
Dimarts, 3 de novembre de 2020

Recomanacions davant la Covid-19 en la festivitat de Tots Sants

L’Ajuntament fa una crida a extremar les precaucions i a complir totes les mesures de
seguretat establertes per la Generalitat de Catalunya durant la castanyada i les visites als
cementiris. Excepcionalment, els dies 31 d’octubre i 1 de novembre està permesa la
visita a cementiris dins la mateixa comarca.
Divendres, 30 d'octubre de 2020

El servei de Deixalleria Mòbil estarà disponible tot i les noves
mesures per combatre la Covid-19
Caldrà respectar en tot moment les mesures de seguretat bàsiques: ús de mascareta,
desinfecció de mans i distància social.
Divendres, 30 d'octubre de 2020

Ampliació de mesures a tot Catalunya per controlar la pandèmia:
del 29 d'octubre de 2020
La Generalitat afegeix noves mesures de control de la pandèmia que s'activen divendres
30 d'octubre i que limiten la mobilitat.
Dijous, 29 d'octubre de 2020

Obre el període de sol·licitud d’autoritzacions de crema en
terrenys forestals
Tots els veïns i veïnes que tinguin previst fer foc per cremar restes de jardí o focs
d’esbarjo durant el període comprès entre el 16 d’octubre de 2020 i el 14 de març de
2021, ho hauran de comunicar prèviament a l’Ajuntament de Dosrius o a través del portal
web.gencat.cat/ca/tramits/.
Dimecres, 28 d'octubre de 2020

29 d'octubre: Ple municipal ordinari
La sessió tindrà lloc a les 10 h per via telemàtica i es podrà seguir en directe a través del
canal de YouTube de l'Ajuntament.
Dimarts, 27 d'octubre de 2020

De les 22 a les 06 h, confinament nocturn per lluitar contra la
Covid-19
La Generalitat de Catalunya ha adoptat mesures especials de contenció de l’activitat
laboral i social i en matèria de salut pública per aturar la transmissió del virus de la
Covid-19 i protegir la salut de la població, d’aplicació a tot Catalunya.
Diumenge, 25 d'octubre de 2020

L’Ajuntament reparteix mascaretes a tots els veïns i veïnes majors
de 70 anys
El material de protecció de la Covid-19 s’entrega presencialment als domicilis de
Canyamars, Can Massuet del Far i Dosrius.
Divendres, 23 d'octubre de 2020

El desplegament de la fibra òptica a Can Massuet del Far entra en
la fase final
Adamo preveu poder realitzar les primeres connexions en els pròxims 15 dies.
Dimarts, 20 d'octubre de 2020

Insecte a controlar: Bernat Marró Marbrejat
Aquesta espècie no suposa un risc sanitari per als humans ni animals, però sí que
representa una amenaça per al sector agrícola.
Dilluns, 19 d'octubre de 2020

Noves mesures per contenir els brots de Covid-19
?La Generalitat de Catalunya anuncia noves mesures a tot el territori pels brots de Covid19 que entren en vigor divendres 16 d’octubre i durant un període inicial de 15 dies.
L’Ajuntament demana a tots els veïns i veïnes extremar les precaucions i seguir les
normatives i recomanacions sanitàries establertes.
Divendres, 16 d'octubre de 2020

La Fira del Bosc-Canyamars Medieval queda anul·lada per la Covid19
L’Ajuntament ha treballat fins a l’últim moment per mantenir la fira, però les darreres
mesures aprovades per la Generalitat fan impossible la seva celebració. El consistori
agraeix la comprensió i el suport de totes les entitats, empreses, associacions,
voluntaris i persones que havien pres part activament en l’organització de
l’esdeveniment.
Dimecres, 14 d'octubre de 2020

Una trentena de persones participen en les Jornades Europees del
Patrimoni 2020
Enguany, el protagonista de les JEP ha estat el bosc-temple d’Ernest Borràs.
Dimarts, 13 d'octubre de 2020

L’Ajuntament obre una nova línia de subvencions per a pal·liar els
efectes de la Covid-19 entre les famílies amb infants i joves
Els ajuts es poden sol·licitar a la Regidoria de Serveis Socials o enviant un correu
electrònic a l’adreça serveissocials@dosrius.cat.
Dilluns, 12 d'octubre de 2020

Xerrada informativa sobre el programa de formació ocupacional
per a joves “Catazubi 20/21”
Per a participar de la sessió, que tindrà lloc el 15 d’octubre, cal inscriure’s prèviament a
través d’aquest enllaç.
Divendres, 9 d'octubre de 2020

Les instal·lacions i el bar de la zona esportiva de Can Massuet del
Far ja estan en funcionament

La posada en marxa de l’equipament permetrà revitalitzar l’activitat esportiva a la zona i
consolidar a Can Massuet del Far un nou punt de trobada social per a tots els veïns i
veïnes.
Dimecres, 7 d'octubre de 2020

Noves actuacions de millora a la xarxa d’aigua potable
Els treballs de manteniment comportaran la interrupció temporal del subministrament
d’aigua dimecres 7 d’octubre en diferents punts del municipi.
Dilluns, 5 d'octubre de 2020

Se suspèn la festa de la Gent Gran a causa de la Covid-19
L’Ajuntament preveu organitzar aquest esdeveniment l’any vinent sense les limitacions
pel risc de contagi.
Divendres, 2 d'octubre de 2020

S'obre la convocatòria d’una plaça de caporal de la Policia Local
Les persones interessades han de fer arribar la seva candidatura abans del 4 d’octubre.
Dimecres, 30 de setembre de 2020

Apunta't al curs femení d'autodefensa fins el 7 d'octubre!
És un seminari gratuït per a dones del municipi, i calen un mínim de 8 inscripcions per
tirar-se endavant.
Dijous, 24 de setembre de 2020

El singular bosc d'Ernest Borràs, protagonista de les Jornades
Europees de Patrimoni
Dosrius se suma un any més a aquesta iniciativa de promoció dels tresors culturals del
nostre territori, que enguany serà el dissabte 10 d’octubre.

Dimecres, 23 de setembre de 2020

Anul·lada la celebració de la Festa Major de Can Massuet del Far
amb motiu de la Covid-19
La mesura té com a objectiu garantir la seguretat dels veïns i veïnes i complir amb les
mesures de prevenció dictades pel Departament de Salut. Tot i així, la Comissió de
Festes de Can Massuet i l’Ajuntament han assumit el compromís de programar els actes
més endavant si la situació epidemiològica ho permet.
Dilluns, 14 de setembre de 2020

Dosrius commemorarà la Diada Nacional de Catalunya amb una
cerimònia adaptada a les circumstàncies
L'acte, que seguirà tots els protocols i mesures de seguretat establerts per la Generalitat
de Catalunya per tal d’evitar el contagi i la propagació de la Covid-19, inclourà una ofrena
floral i parlaments públics.
Dijous, 10 de setembre de 2020

La piscina municipal tanca aquest cap de setmana la temporada
d’estiu 2020
L’equipament ha adoptat diferents mesures de seguretat per a garantir el benestar i la
salut dels usuaris durant la pandèmia.
Dijous, 3 de setembre de 2020

El Bibliobús torna aquest setembre a Dosrius!
Els veïns i veïnes podran fer ús d'aquest servei els dilluns 7, 14, 21 i 28 de setembre, en
horari reduït de 17h a 18.30h, i seguint mesures de seguretat i prevenció amb l’objectiu
d’evitar el contagi i la propagació del coronavirus.
Dimecres, 2 de setembre de 2020

Sorea revisarà de forma personalitzada les reclamacions per la
facturació del servei d'aigua
Davant la impossibilitat de realitzar lectures dels comptadors durant l’estat d’alarma,
s’han realitzat lectures estimades dels consums i caldrà estudiar cas per cas si s’ha
produït algun desajust en la facturació. No és possible realitzar refacturacions de forma
automàtica, perquè el comportament de consum ha estat diferent a cada habitatge i cal
revisar les reclamacions formulades pels usuaris de forma individual.
Dimarts, 1 de setembre de 2020

Es prohibeixen les trobades públiques i privades de més de 10
persones a tot Catalunya
La prohibició afecta tant l’àmbit privat com l’àmbit públic.
Dissabte, 29 d'agost de 2020

Surt de ruta pel patrimoni cultural i natural del municipi!
L’Ajuntament proposa sis rutes patrimonials gratuïtes pels tres nuclis i pel bosc amb
l’objectiu de donar a conèixer els beneficis de l’activitat física i promoure el comerç
local.
Dimecres, 26 d'agost de 2020

26 d'agost: Ple municipal extraordinari
La sessió tindrà lloc a les 09h per via telemàtica.
Dimarts, 25 d'agost de 2020

Brot de Covid-19 a les Colònies Forestals
Al llarg dels darrers dies s’han dut a terme més d’una cinquantena de proves de
diagnòstic PCR als possibles contactes directes de les persones afectades, i totes elles
han donat negatiu.
Dilluns, 24 d'agost de 2020

El Bosc de les escultures d’Ernest Borràs obre al públic
Per a visitar l’espai cal concertar cita prèvia trucant al telèfon 93 795 54 05 o enviar un
correu electrònic a l’adreça enc@pangea.org.
Dilluns, 24 d'agost de 2020

L’Ajuntament anul·la la celebració de la Festa Major de Dosrius
La mesura té com a objectiu garantir la seguretat i el benestar dels veïns i veïnes davant
la complicada situació epidemiològica que viu el conjunt del territori.
Divendres, 21 d'agost de 2020

Informació sobre la facturació del servei d'aigua durant l'estat
d'alarma i amb la represa d'activitats
Per a més detalls o per a sol·licitar la revisió de les factures del primer i segon trimestre
de 2020 podeu consultar el web www.sorea.cat o trucar al telèfon 934 953 540.
Dijous, 20 d'agost de 2020

Comença el desplegament de la fibra òptica a Can Massuet del Far
Els treballs, que també implicaran la zona de Can Valls, és previst que tinguin una
durada aproximada de tres mesos.
Dimecres, 19 d'agost de 2020

Noves mesures per contenir els brots de Covid-19
Segueix vigent la prohibició del consum de begudes alcohòliques a la via pública.
Dimarts, 18 d'agost de 2020

Èxit de participació en el programa de cursos gratuïts per a
persones en atur

Les formacions s’han dut a terme per videoconferència i han estat impulsades pel Servei
Local d’Ocupació.
Dilluns, 17 d'agost de 2020

L’Ajuntament apel·la a l’autoresponsabilitat en la gestió dels
residus
El consistori demana la col·laboració dels veïns i veïnes per tal d’erradicar els
abocaments improcedents, els actes vandàlics i la generació d’impropis.
Dilluns, 10 d'agost de 2020

Protecció Civil activa l'alerta d'una onada de calor durant els
propers dies
L’Ajuntament recomana extremar les precaucions aquests dies i seguir els consells de
seguretat que ofereix Protecció Civil.
Divendres, 7 d'agost de 2020

L’Ajuntament augmenta en un 60% la subvenció destinada a Creu
Roja
L’augment de la partida respon a la voluntat del consistori de potenciar i reforçar el
suport i l’ajuda que s’ofereix des de l’entitat a les persones afectades per la crisi i la
pandèmia de la Covid-19.
Dijous, 6 d'agost de 2020

La Policia Local incorpora una nova agent després d’haver
superat el Curs Bàsic a l’ISPC
Amb aquesta nova incorporació l’Ajuntament dona un pas endavant per tal de consolidar
la plantilla del cos policial i augmentar-la amb nous efectius.
Dimecres, 5 d'agost de 2020

Convocatòria de subvencions per a entitats culturals i esportives
per a l’any 2020
Les entitats municipals podran presentar les seves sol·licituds al Registre General de
l’Ajuntament fins al 31 d’agost.
Dijous, 30 de juliol de 2020

La Festa Major de Canyamars queda anul·lada per la Covid-19
La mesura té com a objectiu garantir la seguretat i el benestar dels veïns i veïnes davant
l’augment de positius de Covid-19 registrat al territori al llarg dels darrers dies.
Dimecres, 29 de juliol de 2020

La Festa Major de Canyamars modifica el seu programa
d’activitats
L’Ajuntament i la Comissió de Festes garantiran les mesures de seguretat per tal d’evitar
el contagi i la propagació de la Covid-19.
Divendres, 24 de juliol de 2020

Tot preparat per a les Festes Majors d’aquest 2020 a l’espera de
l’evolució de la pandèmia de la Covid-19
La celebració de les Festes Majors de Canyamars, Dosrius i Can Massuet del Far està
condicionada a la situació sanitària actual i les diferents activitats comptaran amb totes
les mesures de seguretat per tal d’evitar el contagi i la propagació del coronavirus.
L’Ajuntament informarà puntualment de qualsevol novetat al respecte.
Dimarts, 21 de juliol de 2020

Aquest estiu vine a donar sang!
El 26 de juliol es podrà donar a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Dosrius, de 10 h a 14
h. Per a donar sang cal reservar cita prèvia al web donarsang.gencat.cat.
Dilluns, 20 de juliol de 2020

L’estacionament al pàrquing de davant de l’Ajuntament està limitat
per disc horari
A les zones de càrrega i descàrrega del municipi l’estacionament també està limitat per
disc horari.
Divendres, 17 de juliol de 2020

Adamo desplegarà la fibra òptica a Can Massuet del Far i a Can
Valls durant els mesos d’agost, setembre i octubre
Els nuclis de Dosrius i Canyamars ja disposen d’aquest nou servei que permetrà millorar
les telecomunicacions del municipi i suposarà un guany socioeconòmic important per a
la població.
Dimecres, 15 de juliol de 2020

Continuen els treballs de renovació de les línies de distribució
elèctrica a Can Massuet del Far
La renovació del cablejat comportarà una millor qualitat, seguretat i continuïtat del servei
en els casos de caigudes d’arbres sobre les línies; i permetrà reduir el risc d’incendis en
urbanitzacions.
Dimarts, 14 de juliol de 2020

L’entrega de premis de l'XI Concurs Literari Esteve Albert tanca un
cap de setmana carregat d'esport, cultura i diversió
En el marc del programa "Activa’t Dosrius", veïns i veïnes van gaudir d'un ampli ventall
d’activitats al municipi de la mà del teixit associatiu.
Dilluns, 13 de juliol de 2020

L’Ajuntament rep una donació de 3.000 mascaretes KN95 de
protecció de la Covid-19 per part de Farmadosis, SL

Una part de les unitats anirà destinada a serveis municipals com la Policia Local i la
Brigada d’Obres i Serveis; mentre que la resta es repartirà entre la població més
vulnerable.
Dilluns, 6 de juliol de 2020

L’11 de juliol es donaran a conèixer els guanyadors del Concurs
Literari Esteve Albert en un cap de setmana farcit d’activitats
El veredicte del certamen es farà públic al carrer Pla de la Calma de Can Massuet del Far
en una jornada que també comptarà amb un sopar a la fresca i amb una cantada
d’havaneres.
Dijous, 2 de juliol de 2020

Seguretat Minera duu a terme medicions de les vibracions que
generen les detonacions a la pedrera
L’Ajuntament va demanar a la Generalitat informació sobre les detonacions a la pedrera,
ja que les explosions han generat molèsties i queixes entre els veïns i veïnes de Can
Massuet del Far.
Divendres, 26 de juny de 2020

Dosrius, amb el Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+
L’Ajuntament se suma a la campanya “Alcem la veu, per uns municipis lliures i
diversos”, impulsada per l’àrea d’Igualtat de la Diputació de Barcelona.
Dijous, 25 de juny de 2020

El Bibliobús Montnegre torna a circular
El servei es prestarà a Dosrius tots els dilluns en horari de 17 h a 18.30 h.
Dimecres, 24 de juny de 2020

Convocatòria de les beques de menjador escolar per al curs 20202021
El termini de presentació de sol·licituds comença el 29 de juny i finalitza el 31 de juliol.
Dimarts, 23 de juny de 2020

Comença la temporada d’estiu a la piscina municipal
L’equipament és previst que obri les portes l’1 de juliol.
Dilluns, 22 de juny de 2020

Com serà la revetlla de Sant Joan d’aquest 2020?
Ajuntament i Protecció Civil recomanen fer una festa diferent amb grups reduïts, amb la
família i els amics, però amb molta precaució, tant per evitar possibles contagis de Covid19 com per evitar accidents fent un mal ús de material pirotècnic.
Divendres, 19 de juny de 2020

Nova etapa de represa: mascareta, higiene i distància d’1,5 m
Divendres 19 de juny comença a Catalunya l’anomenada etapa de represa de la
normalitat, segons ha aprovat el Govern de la Generalitat amb un decret. Per tant, la fase
3 del pla de desconfinament del Govern d’Espanya finalitza dijous 18 de juny a tot el
territori català.
Dijous, 18 de juny de 2020

Dosrius repeteix presència al XV “Festival Poesia i+”
L’Ajuntament presenta l’actuació de Nois Tutú, que es podrà seguir el 12 de juliol en
streaming de forma gratuïta.
Dimecres, 17 de juny de 2020

A partir del 18 de juny passem a la fase 3 de desconfinament

Tot Catalunya es trobarà en la mateixa fase i per tant es permet la lliure mobilitat pel
territori, just a les portes de la revetlla de Sant Joan.
Dimarts, 16 de juny de 2020

Apunta’t als casals d’estiu de Dosrius!
Entre l’oferta de lleure hi ha el Casal d’Estiu de l’Escola Castell de Dosrius; el Campus
d’Estiu del Club Muaythai Dosrius; el Casal d’Estiu d’Iniciatives per 2Rius; o el Casal i les
Colònies d’Estiu del Grup d’Esplai l’Esclat.
Dimarts, 9 de juny de 2020

Dosrius entra el 8 de juny en la fase 2 del pla de desconfinament
L’Ajuntament recorda la necessitat de continuar extremant les precaucions, seguir les
recomanacions oficials i complir les mesures establertes.
Divendres, 5 de juny de 2020

Continuen els treballs per a l’arribada de la fibra òptica a Can
Massuet del Far i Can Valls
Les obres s’han reprès després de l’aturada provocada per la Covid-19 amb la
instal·lació dels pals de fusta que conduiran el cablejat.
Divendres, 29 de maig de 2020

El Servei de Promoció Econòmica presenta un programa de
cursos gratuïts per a persones en atur
Les formacions es duran a terme en sessions per videoconferència durant el mes de
juny i per a participar-hi cal inscriure’s prèviament a través del següent enllaç.
Dijous, 28 de maig de 2020

Dosrius entra a partir de dilluns 25 de maig en la fase 1 del pla de
desconfinament

L’Ajuntament recorda la necessitat de continuar extremant les precaucions, seguir les
recomanacions oficials i complir les mesures establertes per tal d’evitar la propagació i
el contagi de la Covid-19.
Divendres, 22 de maig de 2020

L’ús de màscara serà estrictament obligatori a partir d’aquest
dijous
El BOE ha emès una ordre on intensifica l’obligatorietat de l’ús de mascareta en
persones majors de 6 anys, preferiblement de tipus higiènica o quirúrgica.
Dijous, 21 de maig de 2020

Es desaconsellen els tractaments químics per l'eruga peluda del
suro, un insecte inofensiu per a humans i animals
Dosrius es veu afectada per una plaga de papallones Lymantria dispar, que ja va
aparèixer en diversos municipis del Maresme l'estiu de l'any passat. Aquesta plaga
compta amb nombrosos enemics, que normalment són suficients per controlar-la de
forma natural.
Dimecres, 20 de maig de 2020

Ja es poden realitzar les preinscripcions a l’EBM La Caseta del
Bosc de Can Martorell
La preinscripció per al curs 2020/2021 es pot formalitzar fins al 22 de maig, inclòs, per via
telemàtica. En casos excepcionals i justificats les preinscripcions també es podran
realitzar presencialment al centre sol·licitant cita prèvia.
Dimarts, 19 de maig de 2020

Dosrius entra a partir de dilluns 18 de maig en la fase 0,5 del pla
de desconfinament
L’Ajuntament recorda la necessitat de continuar extremant les precaucions, seguir les
recomanacions oficials i complir les mesures establertes per tal d’evitar la propagació i
el contagi de la Covid-19.

Dilluns, 18 de maig de 2020

Dosrius engega una campanya de prevenció davant possibles
situacions de maltractament a gent gran durant el confinament. Et
sumes al bon tracte?
El Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament, conjuntament amb el Consell
Comarcal del Maresme, posa en marxa una acció comunicativa per evitar conductes
inadequades vers les persones grans durant aquests moments d'excepcionalitat. El
telèfon de l'equip de serveis socials municipal és el 937 91 80 14 Ext. 4.
Diumenge, 17 de maig de 2020

Els casals municipals i els Localets no s’aturen i ofereixen noves
propostes telemàtiques durant la crisi sanitària de la Covid-19
Per a més informació podeu trucar els matins, de dilluns a divendres, o enviar un
missatge de WhatsApp al telèfon 673 00 26 13.
Divendres, 15 de maig de 2020

Dosrius potencia la protecció i promoció del benestar d'infants i
adolescents durant el confinament
El Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament, conjuntament amb el Consell
Comarcal del Maresme, posa en marxa una campanya de prevenció per evitar conductes
inadequades vers els menors durant aquests moments d'excepcionalitat. El telèfon de
l'equip de serveis socials municipal és el 937 91 80 14 Ext. 4.
Dijous, 14 de maig de 2020

Recollida d’aliments a càrrec de Creu Roja
Les persones que vulguin participar com a voluntàries han d’enviar un missatge al
telèfon 671 60 94 90.
Dimarts, 12 de maig de 2020

L’Ajuntament impulsa el “IV Concurs Fotogràfic de Dosrius,

Canyamars i El Far”
El termini de presentació de les imatges finalitza el 30 d’octubre i les 13 fotografies
premiades apareixeran en el calendari de l’any 2021.
Dilluns, 11 de maig de 2020

Dosrius rep autorització de l’Estat per deixar d’aplicar les franges
horàries per a passejar i practicar esport
El govern espanyol ha atès favorablement la petició de l’Ajuntament, fonamentada en la
gran dispersió territorial del municipi. En aquest sentit, els veïns i veïnes podran sortir a
passejar o practicar esport a qualsevol hora del dia, entre les 6 i les 23h, sempre i quan
no abandonin el seu nucli de residència (Dosrius, Canyamars i Can Massuet del Far).
Divendres, 8 de maig de 2020

Preinscripcions escolars als centres educatius per al curs 20202021
La preinscripció escolar per a l’EBM La Caseta del Bosc de Can Martorell (educació
infantil de primer cicle), per a l’Escola Castell de Dosrius (educació infantil de segon
cicle i primària), i per a l’Institut Els Roures (ESO) serà entre el 13 i el 22 de maig; mentre
que per al batxillerat, la preinscripció serà del 27 de maig al 3 de juny. Les
preinscripcions es podran fer de manera telemàtica i no presencial.
Divendres, 8 de maig de 2020

La deixalleria d’Argentona reobrirà dissabte 9 de maig
Els treballadors i les persones que en facin ús hauran de complir unes estrictes mesures
de seguretat i d’higiene per tal de prevenir la propagació de la Covid-19.
Dijous, 7 de maig de 2020

El govern espanyol limita durant l’estat d’alarma l’execució
d’obres en edificis
L’objectiu de la mesura és evitar el risc de propagació i contagi de la Covid-19.

Dimecres, 6 de maig de 2020

El FS Dosrius fa una donació de pantalles protectores a
l’Ajuntament
L’equipament es destinarà als membres de la brigada municipal i als agents de la Policia
Local.
Dimarts, 5 de maig de 2020

Els alumnes de quart d’ESO de l’Institut Els Roures, per sobre de
la mitjana de Catalunya
El centre fa una valoració molt positiva dels resultats obtinguts a les proves de
competències bàsiques, felicita a tots els estudiants que han pres part dels exàmens, i
encoratja els joves a continuar la seva formació post obligatòria.
Dilluns, 4 de maig de 2020

L’Ajuntament sol·licita que s’eximeixi al municipi de Dosrius de les
restriccions de les franges horàries
A l’espera d’una resposta oficial per part de l’administració, fins a nova ordre seran
d’aplicació des d’aquest dissabte 2 de maig les franges horàries per passejar, sortir amb
els infants i fer esport als nuclis de Dosrius, Can Massuet del Far i Canyamars.
Dissabte, 2 de maig de 2020

La Generalitat ofereix un ajut d'urgència per a persones
treballadores afectades econòmicament per la Covid-19
L’ajut serà de 200 euros en un únic pagament i s’haurà de destinar a l’adquisició de
productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics .
Dijous, 30 d'abril de 2020

Novetats per al contribuent. Informació sobre rebuts i liquidacions

L'Organisme de Gestió Tributària informa els veïns i veïnes de l'adopció de diferents
novetats per al contribuent en matèria de rebuts i liquidacions.?
Dimecres, 29 d'abril de 2020

El teu negoci obre durant l’estat d’alarma? Comunica-ho a
l’Ajuntament i en farem difusió
Els establiments interessats poden posar-se en contacte amb el consistori enviant un
correu a lfarrerons@dosrius.cat o trucant al 673 00 36 00.
Dilluns, 27 d'abril de 2020

Endesa renova les línies de distribució elèctrica i transformadors a
Can Massuet del Far
La feina consisteix en substituir el cablejat de “guitarra” que dona corrent als habitatges
per cable trenat protegit.
Divendres, 24 d'abril de 2020

Per què són importants les franges perimetrals contra incendis?
La legislació preveu la construcció de franges de protecció contra incendis al voltant de
les urbanitzacions per a alentir o evitar l’arribada del foc a les estructures humanes.
Dimecres, 22 d'abril de 2020

L’Ajuntament aprova un nou calendari fiscal per al 2020
El consistori ha ampliat el termini de pagament de diferents taxes i impostos municipals.
Divendres, 17 d'abril de 2020

Agents de la Policia Local feliciten els infants que fan anys durant
el període de confinament

Dosrius se suma a la iniciativa que ja s’està portant a la pràctica en altres parts del
territori, consistent a desitjar un feliç aniversari als menors de 12 anys que el celebren
aquests dies.
Dimecres, 15 d'abril de 2020

El pla de desplegament de la fibra òptica a Can Massuet del Far i
Can Valls continua el seu procés
El pla va ser aprovat amb caràcter inicial per la Junta de Govern Local el passat 17 de
març.
Dimarts, 14 d'abril de 2020

Dosrius aposta per un confinament actiu
L’Ajuntament recorda la importància de mantenir un estil de vida actiu i saludable durant
l’estat d’alarma.
Dilluns, 6 d'abril de 2020

L'Ajuntament de Dosrius amplia el termini de pagament de tributs
Aquesta mesura se suma a les que ja va aprovar el consistori per ajudar la població i el
teixit comercial en aquest període d'excepcionalitat i també a la creació de tres noves
línies d’ajuts municipals extraordinaris per mitigar els efectes socials i econòmics del
coronavirus.
Dijous, 2 d'abril de 2020

L’Ajuntament tanca temporalment totes les fonts públiques
La mesura té com a objectiu evitar que les fonts esdevinguin un element de risc de
transmissió del COVID19, ja que es tracta d’una de les instal·lacions on hi pot haver més
contacte amb les mans o la boca.
Dijous, 2 d'abril de 2020

Fins al 10 de juny ja es poden presentar les candidatures al

Concurs Literari Esteve Albert
L’Ajuntament convida als veïns i veïnes a participar activament d’aquest projecte cultural
de referència al municipi, que enguany arriba a la seva onzena edició.
Dimecres, 1 d'abril de 2020

L’Ajuntament ofereix un servei de suport a les persones
vulnerables que no poden sortir de casa
El consistori posa a disposició dels veïns i veïnes els telèfons 937 91 80 14 i 663 32 31 53
i el correu electrònic serveissocials@dosrius.cat.
Divendres, 27 de març de 2020

Necessites rebre els medicaments a casa durant el confinament?
Qualsevol veí i veïna que tingui coneixement de casos de persones que estiguin soles o
en situació de vulnerabilitat, hi pot comunicar a l’Ajuntament a través del correu
electrònic serveissocials@dosrius.cat o trucant al telèfon 937 91 80 14 (Ext.4).
Dijous, 26 de març de 2020

Dosrius ofereix ajuts municipals extraordinaris per a mitigar els
efectes socials i econòmics del coronavirus
L'Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament impulsa tres noves línies de suport econòmic
destinades al pagament de lloguers, aliments i subministraments. Aquesta mesura se
suma a les que ja va aprovar recentment el consistori per ajudar la població i el teixit
comercial en aquest període d'excepcionalitat.
Dimecres, 25 de març de 2020

L’Ajuntament distribueix més d’una seixantena de targetes
moneder entre els alumnes beneficiaris d’una beca menjador
Les targetes es poden utilitzar per a comprar alimentació bàsica als establiments
alimentaris del municipi.
Dimarts, 24 de març de 2020

L’Ajuntament desplegarà mesures d’ajuda a la població i al teixit
comercial per a mitigar els efectes socials i econòmics del
coronavirus
Entre les diferents accions proposades per part de l’equip de govern hi ha la paralització
de la liquidació de taxes, tributs i pagaments de deutes. Finalitzat l’estat d’alarma, es
facilitarà al màxim el seu pagament.
Divendres, 20 de març de 2020

Consulta les afectacions al municipi pel coronavirus
L’Ajuntament vol transmetre un missatge de calma i serenor a la població i de plena
confiança en la gestió del sistema sanitari públic. En cas de qualsevol dubte, cal trucar al
061 (gratuït) Salut Respon o consultar el web canalsalut.gencat.cat.
Dilluns, 16 de març de 2020

La declaració de l’Estat d’Alarma restringeix la mobilitat i
circulació a la via pública
El Consell de Ministres ha aprovat, en sessió extraordinària, el Reial decret
pel qual es declara l'Estat d'Alarma que estableix mesures extraordinàries a tot el
territori de l'Estat per tal d'evitar la propagació del coronavirus. Aquestes mesures estan
en vigor des de la nit del 14 de març i fins a nou avís.
Diumenge, 15 de març de 2020

Comunicat de l'Ajuntament en relació al cas de coronavirus
detectat al municipi
Davant d’aquest fet el consistori vol transmetre un missatge de calma i serenor
a la població i, sobretot, demanem que se segueixin les recomanacions oficials i que
no es difonguin informacions no contrastades.
Divendres, 13 de març de 2020

La Volta Ciclista a Catalunya repetirà presència aquest 2020 a
Dosrius
El municipi acollirà el 28 de març un tram de la sisena etapa d’aquesta icònica
competició on hi prendran part algunes de les primeres figures del ciclisme mundial.
Dimarts, 10 de març de 2020

Dosrius reivindica la igualtat i el feminisme
Durant el mes de març s’organitzaran diverses propostes lúdiques i reivindicatives
relacionades amb el Dia Internacional de les Dones.
Divendres, 6 de març de 2020

Mesures i recomanacions per prevenir el Coronavirus
L'Ajuntament de Dosrius trasllada un missatge de tranquil·litat a tots els veïns i veïnes
del poble i de plena confiança en la gestió del sistema sanitari públic. En cas de
qualsevol dubte, cal trucar al 061 Salut Respon o consultar el web Canal Salut:
canalsalut.gencat.cat.
Dimecres, 4 de març de 2020

Sílvia Garrido inicia un cicle de trobades amb els veïns i veïnes de
Can Massuet del Far i de Canyamars
A partir del 16 de març l’alcaldessa de Dosrius rebrà, sota cita prèvia, visites de veïns i
veïnes de tots dos nuclis per atendre les seves necessitats i interessos.
Dilluns, 2 de març de 2020

El Consell Català de Ressuscitació imparteix a Dosrius un curs de
suport vital bàsic i ús del DEA
La formació té com a objectiu capacitar els participants perquè obtinguin els
coneixements i les habilitats necessàries per a poder aplicar els protocols de Suport
Vital Bàsic i fer un ús adequat dels desfibril·ladors externs automàtics.
Divendres, 28 de febrer de 2020

L’Ajuntament i el Departament d’Interior parlen dels avenços en
matèria de seguretat al municipi
El nombre de robatoris a Dosrius, Can Massuet del Far i Canyamars, així com al conjunt
del Maresme, s’ha reduït progressivament al llarg dels darrers mesos gràcies al treball
conjunt entre els ens locals, els cossos policials i la Generalitat de Catalunya.
Dimecres, 26 de febrer de 2020

Dosrius torna a cantar i ballar al ritme del Carnaval
L’Ajuntament organitza diumenge 23 de febrer diverses activitats lúdiques per celebrar
una de les festivitats més originals i divertides de l’any.
Divendres, 21 de febrer de 2020

Policia Local i Mossos d’Esquadra traslladaran als veïns consells
de seguretat per a prevenir robatoris en domicilis
L’Ajuntament i els cossos policials organitzen el 6 de març una xerrada informativa amb
l’objectiu de fer arribar a la població les principals mesures preventives que cal tenir en
compte, així com la importància de la col·laboració ciutadana.
Dijous, 20 de febrer de 2020

Dosrius acomiadarà el Carnaval amb el tradicional Dimecres de
Cendra
Els tiquets per a la sardinada popular es poden adquirir anticipadament a l’Ajuntament al
preu de 2€, mentre que el mateix dia del sopar tindran un cost de 4€.
Divendres, 14 de febrer de 2020

Amics dels Animals de Dosrius celebrà el seu 20è aniversari
L’entitat organitzarà el 23 de febrer una rua canina solidària per commemorar l’efemèride.
Dijous, 13 de febrer de 2020

Nova edició de la revista d'informació municipal El Full
Ja és al carrer una nova edició d'El Full, la revista d'informació municipal. Consulta'n ja la
versió digital.
Dimarts, 11 de febrer de 2020

La disfàgia o la dificultat d’empassar, protagonista de la nova
trobada sobre salut
La xerrada tindrà lloc el 24 de febrer a la Sala de Plens i és oberta a tota la ciutadania.
Dilluns, 3 de febrer de 2020

Sabem que la fas com ningú altre! Apunta’t al XIII Concurs de
truites
Les inscripcions es poden formalitzar fins al 18 de febrer trucant o enviant un missatge a
través de la plataforma de missatgeria WhatsApp al telèfon 673 002 613.
Divendres, 31 de gener de 2020

L’Ajuntament facilitarà informació sobre la instal·lació de plaques
fotovoltaiques
El grup Col·lectiu Solar presentarà a Dosrius els seus serveis en una xerrada informativa
oberta a tota la ciutadania el pròxim 14 de febrer.
Divendres, 31 de gener de 2020

Dosrius recupera durant el 2019 més d’11 tones de tèxtil per a fins
socials
Els més d’11 kg. equivalen a 25.000 peces de roba que tindran una segona vida
mitjançant la reutilització o el reciclatge.
Dijous, 30 de gener de 2020

Dimarts 21 de gener queden suspeses les classes a tots els
centres educatius pel temporal Glòria
L’Escola Castell de Dosrius, l’Institut de Dosrius i l’EBM La Caseta del Bosc de Can
Martorell reobriran amb normalitat dimecres 22 de gener.
Dilluns, 20 de gener de 2020

Consulta les afectacions per l’arribada del temporal Glòria
Dimarts 21 de gener queden suspeses les classes a tots els centres educatius.
L'Ajuntament de Dosrius recomana extremar les precaucions i seguir els principals
consells d'autoprotecció.
Dilluns, 20 de gener de 2020

La Muntanya de Sal de Cardona, primera sortida del 2020 dels
Casals Municipals
La sortida tindrà lloc el 13 de febrer i per a participar-hi cal inscriure’s prèviament trucant
al telèfon 93 791 80 14 o de forma presencial a les oficines municipals.
Dijous, 16 de gener de 2020

El Ple de Dosrius aprova el Pressupost per al 2020
Els comptes municipals posen l’accent en el manteniment i millora dels equipaments
municipals i de la via pública, l’impuls d’una App de l’Ajuntament, la urbanització de Can
Canyamars i l’adequació de la Torre de les Aigües.
Dimecres, 15 de gener de 2020

Dosrius es dotarà amb un Pla especial urbanístic de protecció del
patrimoni i el catàleg de béns arquitectònics, històrics i
ambientals

Dijous 23 de gener la Sala de Plens acollirà una sessió informativa sobre aquest projecte
oberta a tota la població.
Dilluns, 13 de gener de 2020

Presència de vespa asiàtica a Dosrius
En cas de proximitat d’un niu actiu en un espai sensible (escoles, cases particulars, etc.)
es recomana donar notícia de la seva presència a l’Ajuntament, deixant la retirada del niu
per a la intervenció d’un professional.
Dijous, 9 de gener de 2020

El Servei Local d’Ocupació aposta per la millora l’ocupabilitat dels
veïns
El SLO ofereix a tots els seus usuaris un servei d’informació, assessorament,
acompanyament i orientació per a trobar feina, per a iniciar una activitat empresarial i per
a promocionar l’emprenedoria i l’autoocupació.
Dilluns, 30 de desembre de 2019

L’Ajuntament aprova un Pla Econòmic Financer
El PEF permetrà reconduir la despesa municipal als límits marcats per l’Estat, si bé ni els
fons de maniobra ni la solvència actuals del consistori es troben afectats.
Dilluns, 23 de desembre de 2019

Gaudeix aquest cap de setmana del tradicional Concert de Nadal
L’Ajuntament convida els veïns i veïnes a assistir a l’actuació, que tindrà lloc diumenge
22 de desembre a l’església de Dosrius.
Dijous, 19 de desembre de 2019

La Fira Infantil de Nadal celebra a Canyamars la seva vuitena
edició

Al llarg de la jornada es podran fer donatius per a La Marató de TV3.
Dimecres, 18 de desembre de 2019

El Cant de la Sibil·la ressonarà de nou a Canyamars
Dimarts 24 de desembre, abans de la tradicional Missa del Gall, l'església de Sant Esteve
acollirà a partir de les 19.15 h la representació d'aquest cant medieval a càrrec de la
formació “4notesclub”.
Dimarts, 17 de desembre de 2019

La Policia Local comissa un vehicle que transportava prop de 500
esqueixos de marihuana
S’ha detingut un home a Can Massuet del Far per un presumpte delicte contra la salut
pública en la seva vessant de tràfic de drogues.
Dilluns, 16 de desembre de 2019

Aquest Nadal no et perdis la primera Fira Municipal de Santa
Llúcia
Diumenge 15 de desembre Dosrius acollirà la primera edició d’aquest nou esdeveniment
nadalenc que oferirà als veïns i veïnes diferents propostes de caire lúdic i tradicional. I el
dia 22, Junts per Canyamars organitzarà la tradicional Fira Infantil de Nadal.
Dimecres, 11 de desembre de 2019

Dosrius torna a donar suport a La Marató de TV3
El municipi se suma novament al projecte solidari impulsat per La Fundació La Marató
de TV3 amb l’organització d’un concert solidari el 15 de desembre per a recaptar fons per
a la investigació mèdica de les malalties minoritàries.
Dilluns, 9 de desembre de 2019

Dosrius recull prop de 2.000 quilos d’aliments durant el Gran
Recapte
El 22 i 23 de novembre es van recaptar al municipi un total de 1.874 kg. d’aliments
gràcies a les aportacions voluntàries dels veïns i veïnes.
Dimecres, 4 de desembre de 2019

Campanya de sensibilització davant els riscos de l’hivern
Des de l’Ajuntament de Dosrius es recomana seguir els principals consells
d’autoprotecció.
Dimarts, 3 de desembre de 2019

La FCF escull Dosrius com una de les seus de preparació per al
Campionat Comarcal de futbol sala
L’Ajuntament posa en valor l’aposta que la Federació Catalana de Futbol fa al municipi, i
que consolida Dosrius com una de les poblacions del Maresme referents en matèria de
promoció esportiva.
Dijous, 28 de novembre de 2019

L’Ajuntament traslladarà al Parlament de Catalunya la necessitat
d’adoptar noves mesures per a prevenir els robatoris en domicilis
L’alcaldessa Sílvia Garrido s’ha reunit amb la diputada del PSC-PSOE, Alícia Romero
Llano, per a tractar conjuntament la problemàtica de seguretat al territori.
Dimecres, 27 de novembre de 2019

Humana lliura 13 bons d’ajuda a Dosrius
Es tracta de vals bescanviables per roba i dues targetes T10 que l’Ajuntament distribuirà
entre persones amb pocs recursos econòmics. Valorats en 30 euros cadascun, es
bescanvien a les botigues que la Fundació té a Barcelona.
Dimarts, 26 de novembre de 2019

Comunicat de l’Ajuntament de Dosrius en relació als episodis de
robatoris ocorreguts al municipi
Davant dels recents episodis de robatoris ocorreguts al municipi des de l’Ajuntament de
Dosrius volem manifestar el següent.
Divendres, 22 de novembre de 2019

Crida per participar com a voluntari al Gran Recapte d’Aliments el
22 i 23 de novembre
Els supermercats de Dosrius que participen en la campanya són Bon Àrea, Condis i
Suma. Durant els dos dies els establiments habilitaran punts per fer efectiva la recollida
d’aliments.
Dijous, 21 de novembre de 2019

Dosrius recupera el Camí Ral fins a Canyamars
L’Ajuntament i la Diputació de Barcelona treballen conjuntament en la implantació d’una
sistema de senyalització d’aquest històric vial.
Dimecres, 20 de novembre de 2019

Dosrius diu NO! a la violència masclista
En el marc de l’onzena edició de la campanya contra la violència masclista al municipi,
l’Ajuntament impulsa els mesos de novembre i desembre diferents propostes lúdiques i
reivindicatives per treballar conjuntament en la defensa dels drets de les dones.
Dimarts, 19 de novembre de 2019

El III Concurs Fotogràfic de Dosrius, Canyamars i El Far ja té
guanyadors

El jurat ha guardonat José Luís Bastos Hernández amb el primer premi d’aquest
certamen organitzat per l’Ajuntament. La imatge guanyadora, juntament amb les 12
fotografies premiades, formaran part del calendari de l’any 2020 que publicarà el
consistori.
Dilluns, 18 de novembre de 2019

Dosrius celebra aquest mes de novembre la tradicional Festa
Major d’Hivern
Dissabte 16 i diumenge 17 el municipi acollirà diverses activitats lúdiques, culturals i
festives per a tota la família per homenatjar els patrons de la parròquia de Dosrius: Sant
Iscle i Santa Victòria. Descarrega't el programa d'activitats.
Divendres, 15 de novembre de 2019

La fibra òptica arribarà a Dosrius i a Canyamars a finals d’aquest
any
En el cas de Can Massuet del Far el desplegament de la xarxa és previst durant els
mesos de març i abril de 2020.
Dijous, 14 de novembre de 2019

Suma’t a la campanya contra la violència masclista
L’Ajuntament de Dosrius fa una crida a veïns i veïnes, entitats i comerços a sumar-se a la
commemoració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Envers les Dones i
a participar activament de les diferents accions que es duran a terme.
Dimecres, 13 de novembre de 2019

Emagina presentarà als veïns i veïnes el catàleg de serveis de
fibra òptica que oferirà pròximament al municipi
Al llarg de les pròximes setmanes és previst que finalitzin els treballs de desplegament
de la xarxa de fibra òptica tant a Dosrius com a Canyamars.
Dilluns, 11 de novembre de 2019

10-N: resultats de les eleccions a les Corts Generals
Un total de 2.951 veïns i veïnes van exercir el 10 de novembre el seu dret a vot en les
eleccions generals espanyoles, on es van escollir els representants polítics al Congrés
dels Diputats i al Senat.
Diumenge, 10 de novembre de 2019

Vine a gaudir d’una sortida pre-nadalenca al poble de Nadal de El
Barcarès
L’excursió tindrà lloc el dijous 12 de desembre i per a participar-hi cal inscriure’s
prèviament, a partir de l’11 de novembre, a l’Ajuntament o trucant al telèfon 93 791 80 14.
Dijous, 7 de novembre de 2019

Els alumnes de l’Escola Castell de Dosrius participen d’una
activitat de descoberta del patrimoni local
Els joves han pogut recórrer i conèixer de primera mà alguns dels indrets més
emblemàtics de Dosrius a través de les explicacions, anècdotes i vivències de veïns i
veïnes de la vila.
Dijous, 31 d'octubre de 2019

Pilots vinguts d’arreu de Catalunya es donen cita a Canyamars
L’Ajuntament felicita el Motoclub Canyamars, i als familiars, amics i voluntaris que van
col·laborar en l’organització de les 2 Hores Resistència Terra, per l’èxit de participació i
organització assolit en aquest esdeveniment.
Dimarts, 22 d'octubre de 2019

La Castanyada arriba a Dosrius amb un taller de panellets
L’Ajuntament de Dosrius fa una crida als veïns i veïnes a sumar-se a aquesta activitat i
desitja a tota la població una feliç Castanyada.
Dilluns, 21 d'octubre de 2019

La Fira del Bosc-Canyamars Medieval torna aquest 2019 preparada
per encisar de nou al públic
El cap de setmana del 19 i 20 d’octubre, Canyamars acollirà accions teatralitzades,
recreacions històriques, música i dansa, parades d’artesania i gastronomia,
demostracions d’oficis i jocs.
Divendres, 18 d'octubre de 2019

Consulta les afectacions a les oficines municipals per la
convocatòria de vaga general
El consistori ha establert serveis mínims per divendres 18 d’octubre.
Dijous, 17 d'octubre de 2019

L’Ajuntament aprova una moció per demanar l’amnistia de les
persones preses polítiques catalanes
El text va ser aprovat en sessió plenària extraordinària amb 8 vots a favor.
Dimecres, 16 d'octubre de 2019

Èxit de participació en l’arrencada del nou curs als casals
municipals
Des de la seva posada en marxa el mes de setembre s’han dut a terme diverses activitats
dirigides al col·lectiu de gent gran del municipi.
Dimarts, 15 d'octubre de 2019

15 d'octubre: Ple municipal extraordinari
La sessió tindrà lloc a les 09 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament.
Dilluns, 14 d'octubre de 2019

Gaudeix del Delta de l’Ebre amb Els Localets
La sortida tindrà lloc el dijous 24 d’octubre i per a participar-hi cal inscriure’s
prèviament, abans del 21 d’octubre, a l’Ajuntament o trucant al telèfon 93 791 80 14.
Dijous, 3 d'octubre de 2019

Els espais juvenils ja compten amb una nova dinamitzadora
Els espais joves de Dosrius, Canymars i Can Massuet del Far començaran el nou curs el
7 d’octubre.
Dimecres, 2 d'octubre de 2019

Can Batlle ja està preparat per acollir el nou edifici de l’Institut Els
Roures i la nova Biblioteca Esteve Albert i Corp
L’espai serà la futura seu d’aquests dos nous equipaments municipals i també comptarà
amb 121 places d’aparcament i tres nous vials que milloraran l’accessibilitat, la mobilitat
i la seguretat i reactivaran la zona.
Dimarts, 1 d'octubre de 2019

Tot a punt per celebrar una nova jornada d'agraïment a la gent
gran del poble
Arriba la 55a edició de la Festa de la Gent Gran, que tindrà lloc el diumenge 6 d’octubre
a partir de les 10.30 h. Els actes seran gratuïts per a la gent gran del municipi, que
podran portar un acompanyant. Caldrà inscripció prèvia.
Dilluns, 30 de setembre de 2019

Descobreix els tresors patrimonials de Dosrius amb les Jornades
Europees de Patrimoni 2019
El dissabte, 12 d’octubre, a partir de les 10 h, el municipi tornarà a participar a les JEP19,
una iniciativa que reivindica la riquesa patrimonial de Catalunya a través d’activitats
gratuïtes, lúdiques i pedagògiques per tot el territori.
Divendres, 27 de setembre de 2019

Apunta't als tallers educatius i de mindfulness de Dosrius!
Per participar en les formacions, de caràcter gratuït, només us caldrà inscriure-us a
l’Ajuntament de Dosrius.
Dimecres, 25 de setembre de 2019

La nit serà violeta a Dosrius
L’Ajuntament de Dosrius convida totes les veïnes i veïns del municipi a sumar-se a
aquesta iniciativa, amb l’encesa d’una espelma a les seves finestres i/o balcons i,
d’aquesta manera, manifestar-se davant l’increment d’assassinats a dones en tot l’estat.
Divendres, 20 de setembre de 2019

Veniu i gaudiu de la música amb els cursos i tallers de l'Escola
Municipal de Música de Dosrius
T’agrada la música? Vols aprendre i divertir-te mentre aprens nocions musicals?
L’Escola Municipal de Música de Dosrius té obertes les matrícules per a inscriure’s en
els seus tallers i cursos. Per a aquesta temporada ofereix diferents modalitats: Música
en família, Nadons, Minimúsics, Iniciació a l’Instrument, Combo (per tocar en una
autèntica banda) o una formació amb instruments moderns.
Dijous, 19 de setembre de 2019

Dosrius se suma al clam institucional contra el tall de
subministrament elèctric a les persones en risc de vulnerabilitat
L’alcaldessa Sílvia Garrido va assistir, el passat 4 de setembre, a una reunió de treball
amb la Generalitat, la Diputació de Barcelona, nombrosos ajuntaments i entitats del
tercer sector que va servir per definir una resposta institucional unitària en relació a la
carta enviada per Endesa el passat mes d’agost.
Dimecres, 18 de setembre de 2019

Noves passes per a l'arribada de la fibra òptica a Dosrius

La instal·lació d’aquesta tecnologia podria ser una realitat a tot el municipi a principis de
l’any vinent.
Divendres, 13 de setembre de 2019

Dosrius se suma a la commemoració de la Diada Nacional de
Catalunya
L’Ajuntament convida als veïns i veïnes a participar l’11 de setembre dels diferents actes
que es duran a terme al municipi.
Divendres, 6 de setembre de 2019

L’Ajuntament i Sorea creen un fons de solidaritat per combatre la
pobresa energètica
Aquest fons té com a objectiu facilitar l’accés al consum bàsic d’aigua potable als
habitatges amb persones en situació econòmica precària.
Dijous, 5 de setembre de 2019

Nova convocatòria d’ajuts escolars per al curs 2019-2020
Les sol·licituds es poden presentar del 5 de setembre al 4 d’octubre.
Dimecres, 4 de setembre de 2019

Retiren un projectil d’artilleria trobat en una parcel·la privada de
Canyamars
L’Ajuntament recorda que en cas de trobar un artefacte explosiu cal trucar al telèfon 112
i seguir els principals consells de seguretat.
Dimarts, 3 de setembre de 2019

Dosrius, Canyamars i Can Massuet del Far omplen els carrers de
color, tradició i cultura durant les festes majors d’estiu
L’Ajuntament agraeix als veïns i veïnes la seva participació durant les tres festivitats i
posa en valor el treball fet per les comissions de festes durant tot l’any, en especial els

dies de festivitat; així com el suport i la col·laboració de les associacions locals,
imprescindibles per al bon funcionament i l’èxit de les festes majors.
Dilluns, 2 de setembre de 2019

La Trobada de Puntaires commemora la seva 25a edició
Diumenge 15 de setembre la plaça del Comú acollirà exhibicions, espais d’intercanvi i de
compra de material i algunes sorpreses amb aquest art centenari com a gran
protagonista.
Divendres, 30 d'agost de 2019

L’Aplec de Muntanya de Canyamars commemora la seva 62a
edició
La trobada tindrà lloc diumenge 8 de setembre i inclourà un dinar popular, sortejos pels
assistents i les actuacions de les cobles Canigó i Cervianenca.
Dijous, 29 d'agost de 2019

Vine a gaudir de les festes majors d’aquest 2019!
Canyamars (1-4 d’agost), Can Massuet del Far (8-11 d’agost) i Dosrius (29 d’agost – 1 de
setembre) tornaran a omplir els carrers de color, festivitat, alegria tradició i cultura
durant la Festa Major. Descarrega’t el programa d’activitats.
Dimarts, 20 d'agost de 2019

L’Ajuntament aposta per la inserció laboral de les persones amb
discapacitat
Membres del programa INSERTA de la Fundació ONCE han visitat Dosrius per explicar el
seu projecte.
Dilluns, 12 d'agost de 2019

Nova edició de la revista d'informació municipal El Full

Ja és al carrer una nova edició d'El Full, la revista d'informació municipal. Consulta'n ja la
versió digital.
Dilluns, 5 d'agost de 2019

Famílies dosriuenques acullen a tres infants sahrauís
Els infants reben assistència sanitària i participen col·lectivament en activitats en
contacte amb els infants del municipi.
Divendres, 2 d'agost de 2019

L’Ajuntament instal·larà un Punt Lila durant les festes majors
d’estiu
Aquest servei de prevenció i atenció a les agressions sexistes es prestarà durant les tres
nits joves de les festes majors de Canyamars, Can Massuet del Far i Dosrius.
Dimecres, 31 de juliol de 2019

L’Ajuntament arranja el vial del carrer Girona malmès per les
pluges
Durant l’execució dels treballs l’accés al carrer quedarà restringit.
Dimecres, 24 de juliol de 2019

Carme Jo Munné presenta a Dosrius el seu darrer llibre “Color a la
vida!”
El treball relata les vivències de l’autora dosriuenca durant el darrer any i mig, en què ha
lluitat contra un càncer de mama.
Dilluns, 15 de juliol de 2019

Apunta’t al nou programa d’activitats d’”Els Localets”

Les inscripcions es poden formalitzar a l’Ajuntament fins al 26 de juliol. Per a més
informació, podeu trucar al telèfon 673 002 613.
Divendres, 12 de juliol de 2019

Ja es troben disponibles els horaris d’estiu dels consultoris
mèdics locals
Durant els mesos estivals, alguns dispensaris del municipi tancaran les seves portes en
dies puntuals.
Divendres, 12 de juliol de 2019

L’Ajuntament incorpora un nou sistema d’àudio-vídeo actes
L’eina permet l’enregistrament i la retransmissió en directe dels plens municipals a
través del canal de YouTube del consistori i la seva posterior publicació al web
videoactes.dosrius.cat.
Dijous, 11 de juliol de 2019

Nova visita de l'onada de calor
L’Ajuntament recomana als veïns i veïnes extremar la precaució i seguir els consells
bàsics per a evitar els problemes causats per les altes temperatures.
Dimecres, 10 de juliol de 2019

El Torneig de 24 Hores de Futbol Sala aplega més de 800
aficionats
L’Ajuntament felicita a tots els participants, a l’equip guanyador i al C.D. Esmeralda
Futsal i el Club F.S. Dosrius per l’èxit d’organització de la segona edició de la competició.
Dimecres, 10 de juliol de 2019

El Pou de Glaç de Canyamars desborda cultura

Diumenge 7 de juliol, l’espai va ser la seu del lliurament del X Concurs Literari Esteve
Albert i del festival Poesia i+.
Dimarts, 9 de juliol de 2019

L’Ajuntament reafirma el seu compromís en la lluita contra la
violència vers les dones
Divendres, 5 de juliol de 2019

Més d’un centenar de persones gaudeixen de la festa de final de
curs d’Els Localets”
Divendres, 5 de juliol de 2019
L’Ajuntament agraeix la implicació de tots els veïns i veïnes que al llarg d’aquest curs
han pres part de les diferents propostes que s’han organitzat al municipi.

Marco Morelli guanya la tercera carrera del campionat de
Superbikes
Divendres, 5 de juliol de 2019
L’Ajuntament felicita al pilot dosriuenc per aquesta prestigiosa victòria que el situa en
tercera posició a la classificació general.

Sílvia Garrido designa les noves tinences d’alcaldia i les
delegacions a regidors per al mandat 2019-2023
Dijous, 4 de juliol de 2019
El nou equip de govern aposta per un organigrama municipal on destaca la
transversalitat i el treball interdepartamental entre les diferents àrees.

Dosrius torna a transportar-se aquest cap de setmana a principis
del segle XX
Dimecres, 3 de juliol de 2019

El 6 i 7 de juliol el municipi acollirà una nova edició del projecte “Dosrius de 1900”, que
oferirà un ampli programa d’activitats amb la tradició com a gran protagonista.

El Pou de Glaç de Canyamars es consolida com a seu del Festival
Poesia i+
Dimarts, 2 de juliol de 2019
L’espai acollirà el 7 de juliol els concerts de Núria Martínez Vernis i Albert Pla.
Abans de les actuacions, a més, es farà el lliurament de premis del X Concurs Literari
Esteve Albert.

Protecció Civil inicia una campanya de sensibilització davant els
riscos de l’estiu
Dilluns, 1 de juliol de 2019
L’Ajuntament recomana als veïns i veïnes extremar la precaució i seguir els consells
bàsics.

El Servei Local de Teleassistència activa el protocol per a fer front
a l’onada de calor
Divendres, 28 de juny de 2019
Actualment el servei es presta a un total de 65 persones usuàries del municipi.

L’Oficina Mòbil d’Informació al Consumidor atendrà les consultes
veïnals el 10 de juliol
Dimarts, 25 de juny de 2019
El servei es prestarà dimecres 10 de juliol, de 10.30 h a 11.30 h, a l’aparcament ubicat
davant de l’Ajuntament.

El Servei Meteorològic de Catalunya informa d’una onada de calor
a partir del 25 de juny
Divendres, 21 de juny de 2019
L’Ajuntament recomana als veïns i veïnes extremar la precaució i seguir els consells
bàsics per a evitar els problemes causats per les altes temperatures.

La Flama del Canigó tornarà a arribar a Dosrius la nit de Sant Joan
Dimarts, 18 de juny de 2019
Dosrius afronta una nova celebració de la nit de Sant Joan amb les fogueres i l'arribada
de la Flama del Canigó com a principals reclams de la festa.

Sílvia Garrido Galera és elegida alcaldessa de Dosrius
Dilluns, 17 de juny de 2019
El Ple investeix a la cap de llista del PSC-CP com a nova alcaldessa pel mandat 20192023.

Dissabte 15 de juny tindrà lloc el Ple d’Investidura
Dimecres, 12 de juny de 2019
L’Ajuntament de Dosrius donarà el tret de sortida al nou mandat municipal.

Pep Lladó dissenya el cartell de les festes majors de Dosrius,
Canyamars i Can Massuet del Far
Dimecres, 5 de juny de 2019
L’artista dosriuenc ha estat l’encarregat enguany de dissenyar la imatge de les tres
festivitats locals, que tindran lloc els mesos d’agost i setembre.

Els amants de la BTT tenen una nova cita aquest cap de setmana a
Dosrius

Dimarts, 4 de juny de 2019
Diumenge 9 de juny arriba la 10a edició de la Transcorredor. Les inscripcions encara es
poden formalitzar fins al 7 de juny o el mateix dia de la prova a través del web
www.transcorredor.com.

En Joan de Canyamars, protagonista del Dia Internacional dels
Arxius 2019
Dilluns, 3 de juny de 2019
El Doctor Valentí Gual i Vilà impartirà a Dosrius la conferència “Matar lo rei. La història
de Joan de Canyamars a la llum de les fonts documentals”, en un acte obert a tota la
ciutadania.

El conseller Josep Bargalló visita Dosrius per conèixer el projecte
educatiu del municipi
Divendres, 24 de maig de 2019
El titular d’Educació ha visitat l’Escola Castell de Dosrius, l’Institut Els Roures i l’espai
de Can Batlle que acollirà el nou institut i la futura Biblioteca Esteve Albert i Corp.

Nous horaris i recorreguts del bus interurbà a partir de l'1 de juny
Dijous, 23 de maig de 2019
Els canvis implicaran, entre d’altres, l’augment substancial del nombre d’expedicions o
la reducció de l’interval d’espera.

Aquest mes de juny, sigueu “Benvinguts a Pagès” a Dosrius i a
Canyamars!
Dilluns, 20 de maig de 2019
Les visites a la Granja de Can Gel i a la Granja Sant Llop són dues de les propostes per
al cap de setmana de l’1 i 2 de juny.

L’Ajuntament organitza un debat electoral amb els caps de llista a

les eleccions municipals de Dosrius
Divendres, 17 de maig de 2019
La sessió, oberta a tota la ciutadania, tindrà lloc dilluns 20 de maig a la Sala de Plens del
consistori.

La Diputació destina a Dosrius més de 32.000€ del Catàleg de
Serveis de 2019
Dijous, 16 de maig de 2019
Les ajudes concedides aniran destinades íntegrament a desplegar i finançar al municipi
diversos projectes i polítiques de salut pública, igualtat, esports patrimoni i comerç.

“Els Localets” us porten d’excursió al Balneari Vichy Catalan
Dimecres, 15 de maig de 2019
La sortida tindrà lloc el 6 de juny, les places són limitades i per participar-hi cal
inscriure’s prèviament a l’Ajuntament de Dosrius.

L’Escola de Música de Dosrius ofereix una classe de prova per a
infants
Divendres, 10 de maig de 2019
La sessió de sensibilització musical és gratuïta, va dirigida a nens i nenes d’entre 3 i 5
anys i tindrà lloc el 16 de maig a l’Escola Castell de Dosrius.

L’Arxiu Municipal i l’Oficina de Patrimoni Cultural obren noves
vies de col·laboració
Divendres, 10 de maig de 2019
L’AMD ha incorporat temporalment un nou tècnic arxiver, i properament també és previst
que es doti amb un nou programa informàtic més modern, complet, àgil i eficient.

L’Ajuntament tanca el 2018 amb un romanent de tresoreria

superior als tres milions d’euros
Dijous, 9 de maig de 2019
El deute públic del consistori, mentrestant, se situa en el 23%; nou punts per sota de la
mitjana dels municipis de la demarcació de Barcelona.

La recollida selectiva a Can Massuet del Far i Canyamars ja
representa el 51% de la recollida total de residus
Dimecres, 8 de maig de 2019
Durant el primer any de funcionament del nou model d’àrees completes de contenidors
també s’ha reduït en un 15% la generació de residus respecte l’any 2017 i han augmentat
el nombre d’aportacions a la Deixalleria.

Ecologia i pagesia es donen la mà a l’Ecofira 2019
Divendres, 3 de maig de 2019
Dosrius acollirà el 4 i 5 de maig la quarta edició de la Fira Ecològica del Maresme. Al llarg
de tot un cap de setmana, l’espai de Can Tarau serà seu de diverses xerrades, tallers,
activitats infantils i tastets gastronòmics i enològics. Consulta aquí el programa d'activitats.

Obre la convocatòria de beques de menjador escolar pel curs 20192020
Dijous, 2 de maig de 2019
Les sol·licituds es podran presentar del 6 al 31 de maig a l’Àrea de Serveis Socials de
l’Ajuntament.

Convocatòria de subvencions per a entitats culturals i esportives
per a l’any 2019
Dimecres, 1 de maig de 2019
Les associacions locals poden presentar les seves sol·licituds al Registre General de
l’Ajuntament fins al 31 de maig.

La Generalitat dona llum verda a la construcció del nou edifici de
l’Institut Els Roures
Dimarts, 30 d'abril de 2019
A finals d’aquesta primavera és previst que finalitzin els treballs previs d’urbanització i
condicionament dels terrenys de Can Batlle on s’ubicarà el nou centre educatiu.

Resultats a Dosrius de les Eleccions Generals 2019
Dilluns, 29 d'abril de 2019
Un total de 3.127 veïns i veïnes van exercir el 28 d’abril el seu dret a vot en les Eleccions
Generals espanyoles d’aquest 2019, on es van escollir els representants polítics al
Congrés dels Diputats i al Senat.

Dosrius condecora la seva Policia Local
Dijous, 25 d'abril de 2019
L’Ajuntament entregarà una placa honorífica a Cayetano Velasco Aragón, primer membre
del cos al municipi, i reconeixerà públicament la tasca de diversos agents en actiu.

Dosrius es dotarà amb un Consell de la Vila
Dimecres, 24 d'abril de 2019
Aquest nou òrgan consultiu i de participació neix del Reglament de Participació
Ciutadana aprovat per l’Ajuntament i entre les seves funcions hi ha el debat dels
plans d’actuació generals, la canalització de queixes i suggeriments, l’emissió
d’informes, la promoció d’estudis o l’elaboració de propostes.

El quart número de la revista "Duos Rios" veurà la llum el 26
d’abril
Dijous, 18 d'abril de 2019

La publicació inclou les 16 comunicacions presentades a la segona edició de les
Jornades d’Estudis Locals Duos Rios i textos inèdits sobre la figura d’Esteve Albert i
Corp i Manufactures Canyamars La Tortuga.

Aprovada la segona licitació de les obres del projecte
d’urbanització de Can Canyamars
Dijous, 18 d'abril de 2019
Els treballs implicaran el primer tram del carrer del Rocar i donaran continuïtat a
l’actuació duta a terme al llarg dels darrers mesos a l’avinguda de la Creu d’Aguilar.

L’Ajuntament incorpora personal temporal a través d’ajuts
econòmics de la Diputació de Barcelona
Dimecres, 17 d'abril de 2019
El consistori ha incorporat, amb caràcter temporal, una treballadora social, un peó de la
Brigada municipal i una auxiliar administrativa.

El fons d’art de l’Ajuntament es nodreix amb un quadre de Nel
Boya-de Groot
Dilluns, 15 d'abril de 2019
L’artista holandesa ha cedit al consistori una pintura on hi surten representants diversos
espais d’interès del municipi.

Dosrius opta a un ajut europeu FEDER per adequar la Torre de les
Aigües com a Centre d’Interpretació Patrimonial i Punt
d’Informació Turística
Divendres, 12 d'abril de 2019
El projecte comarcal "L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de
la comarca" concorre a la convocatòria del Fons de Desenvolupament Regional (FEDER)
2014-2020 i preveu un pla de rehabilitació de la Torre de les Aigües.

Desmantellada una plantació interior de marihuana a Can Massuet
del Far
Dimarts, 9 d'abril de 2019
L’actuació policial ha permès confiscar una important quantitat de marihuana a l’interior
d’un domicili de Can Massuet del Far dedicat al cultiu d’aquesta substància.

Nous avenços en l’execució del projecte d’urbanització de can
Batlle
Dimarts, 9 d'abril de 2019
L’Ajuntament ha donat per finalitzat el soterrament del clavegueram, la canalització del
Torrent d’en Vergés, l’habilitació d’un mur de contenció i la construcció de la vorada dels
carrers adjacents.

Joan Manel Riera i Vidal recull en un llibre la història i els atractius
de Dosrius, Canyamars i Can Massuet del Far
Dilluns, 8 d'abril de 2019
La Sala de Plens de l’Ajuntament acollirà dissabte 13 d’abril la presentació de l’obra
“Som rius”, en un acte obert a tota la ciutadania.

L’Ajuntament incrementarà la vigilància a les entrades del
municipi amb un sistema de càmeres de lectura de matrícules
Dimecres, 3 d'abril de 2019
En una primera fase els dispositius s’habilitaran en dos punts de la carretera B-510,
venint d'Argentona i de Llinars del Vallès, respectivament.

La Volta Ciclista a Catalunya rodarà per Dosrius aquest 2019
Dimarts, 26 de març de 2019
El municipi acollirà el 26 de març un tram de la segona etapa d’aquesta icònica
competició on hi prendran part algunes de les primeres figures del ciclisme mundial.

Els centres educatius ofereixen el mes de març una jornada de
portes obertes
Divendres, 22 de març de 2019
L’Ajuntament fa una crida als joves i a les famílies a conèixer de primera mà l’oferta
educativa i formativa del municipi.

Dosrius viu la cultura a flor de pell
Dijous, 21 de març de 2019
Del 29 de març a l’1 de maig l’Ajuntament impulsa una nova edició del programa ‘A
Dosrius la cultura es viu’, que ofereix als veïns i veïnes propostes lúdiques i culturals per
a tots els públics.

La Generalitat implementa a Dosrius un programa de mentoria
pels joves migrants sense referents familiars
Divendres, 15 de març de 2019
Les persones interessades en formar part del projecte com a mentors ja poden
inscriure’s. Dimecres 27 de març, la Sala de Plens acollirà una reunió informativa oberta
a tota la ciutadania.

Dosrius se suma al projecte artístic ‘Enyorança Catalunya avui’, de
l’artista danès Michael Kirkegaard
Divendres, 8 de març de 2019
L’Ajuntament ha donat una mostra de sauló de riera provinent de l’aiguabarreig de les
rieres de Canyamars i el Far per a que formi part d’una exposició inèdita que recollirà
terra provinent de diversos municipis de tot el país.

Dosrius commemorarà el Dia Internacional de les Dones amb
diversos tallers i la lectura d’un manifest
Dijous, 7 de març de 2019
L’Ajuntament també s’adhereix a la campanya impulsada per la Generalitat per superar
els estereotips de gènere que es transmeten als infants a través del temps de joc i les

joguines.

Dosrius acull la presentació del llibre ‘Els poetes del Maresme’
Dimecres, 6 de març de 2019
El volum ofereix una aproximació als principals escriptors que ha vist néixer la comarca
des del XVI fins a l’any 2000; entre ells, Esteve Albert i Corp i Joan Lagunas i Renom, de
Dosrius i Canyamars respectivament.

Una nova rotonda millorarà la mobilitat a la intersecció entre la
carretera B-510 i la ronda Francesc Macià
Dimarts, 5 de març de 2019
L’actuació preveurà també la construcció de la vorera pendent a la ronda que connectarà
els carrers Mn. Cinto Verdaguer i el carrer Can Vallmajor per a vianants.

El Pla de Carreteres de la Diputació de Barcelona preveu la millora
de la via d’accés a Can Massuet del Far
Dilluns, 4 de març de 2019
La carretera d’accés a Can Massuet del Far des de la BV-5101 serà sotmesa a partir de
l’any vinent a diverses millores en el ferm, les contencions, el traçat i la senyalització.

El Pou de Glaç de Canyamars serà sotmès a un procés de
conservació i restauració
Dissabte, 2 de març de 2019
L’actuació té com a objectiu resoldre les deficiències que presenta l’espai, garantir-ne
l’estabilitat i potenciar-ne la seva funció com un dels principals actius patrimonials,
històrics i turístics del municipi.

Dosrius lluirà un any més de Carnaval
Divendres, 1 de març de 2019
La cercavila i el concurs de disfresses, la sardinada popular i el comiat a Sa Majestat
Crispell XXI seran les activitats estrella de l’edició d’enguany. Enguany, a més, el

municipi rebrà per primer cop la visita de la reina Agatha I del Prat.

L’Ajuntament dona continuïtat al projecte de millora del Cementiri
Municipal amb noves actuacions
Dijous, 28 de febrer de 2019
El consistori ha dut a terme l’arranjament de la façana i de la porta d’accés a la
instal·lació.

El nou model de recollida de residus es consolida a Dosrius, Can
Massuet del Far i Canyamars durant el 2018
Dimecres, 27 de febrer de 2019
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat una addenda amb el Consell Comarcal del Maresme
per valor de 107.726€ amb l’objectiu d’establir diverses millores en el servei que es
presta als veïns i veïnes dels tres nuclis.

Avancen a bon ritme les obres d’urbanització de Can Batlle
Dimarts, 26 de febrer de 2019
El pla té com a objectiu reactivar la zona, millorar l’accessibilitat, mobilitat i seguretat
dels diferents carrers i convertir aquest espai en la seu del nou edifici de l’Institut Els
Roures i de la nova Biblioteca Esteve Albert i Corp.

L’Ajuntament impulsa el III Concurs Fotogràfic de Dosrius,
Canyamars i El Far
Divendres, 22 de febrer de 2019
El termini de presentació de les imatges finalitza el 31 d’octubre i les 13 fotografies
premiades apareixeran en el calendari de l’any 2020.

L’Ajuntament incorpora un nou agent a la Policia Local i licita un
sistema de càmeres de lectura de matrícules

Dimecres, 20 de febrer de 2019
Amb aquestes dues actuacions, l’equip de govern dóna noves passes significatives per
garantir la seguretat de tots els veïns i veïnes i per detectar, prevenir i eradicar nous fets
delictius.

Fins a l'11 de juny ja es poden presentar les candidatures al
Concurs Literari Esteve Albert
Dimecres, 20 de febrer de 2019
L’Ajuntament convida als veïns i veïnes a participar activament d’aquest projecte cultural
de referència al municipi, que enguany arriba a la seva desena edició.

Aprovats els ajuts escolars del curs 2018-2019
Dimarts, 19 de febrer de 2019
L’Ajuntament ha destinat aquest curs una partida d’11.000€ per a cobrir les despeses per
l’adquisició de llibres i material escolar i pel transport als centres educatius.

Aquest mes de febrer finalitzen els treballs d’urbanització del
primer tram de l'avinguda Creu d'Aguilar de Can Canyamars
Divendres, 15 de febrer de 2019
L’alcalde Marc Bosch i el regidor d’Urbanisme, Joan Serra, han visitat aquesta setmana
les obres per seguir-ne de primera mà la seva evolució.

L’Ajuntament incorpora un original del llibre ‘Petita Vall’ d’Esteve
Albert i Corp
Divendres, 15 de febrer de 2019
El consistori agraeix a la senyora Anna Garcia Gotarra la donació d’aquest exemplar d’alt
valor literari i simbòlic.

Aprèn a combatre l’estrès amb un taller de mindfulness
Dimarts, 12 de febrer de 2019
El curs començarà el 6 de març i per participar-hi cal inscriure’s prèviament a les
oficines municipals.

L’Ajuntament se suma a les mobilitzacions per l’inici del judici als
presos polítics
Dilluns, 11 de febrer de 2019
Dimarts 12 de febrer es convocarà al migdia una aturada de 10 minuts davant del
consistori.

No et perdis les dues noves propostes dels casals municipals per
aquest mes de febrer
Dilluns, 11 de febrer de 2019
L’Ajuntament anima els veïns i veïnes a gaudir d’una visita a Montserrat, una calçotada a
Gaià i del XII Concurs de truites.

El projecte ‘Transicions a la primera infància’ ofereix un segon
taller
Divendres, 8 de febrer de 2019
La sessió tindrà lloc dimecres 6 de març a l’EBM La Caseta del Bosc de Can Martorell i
va dirigida a famílies amb infants entres el 0 i els 3 anys.

L’alcalde de Dosrius trasllada al conseller d’Interior la preocupació
de la ciutadania en matèria de seguretat
Dijous, 7 de febrer de 2019

L’alcalde Marc Bosch ha traslladat al conseller d’Interior, Miquel Buch, el malestar i la
inquietud veïnal pels robatoris ocorreguts al municipi; així com la necessitat d’ampliar la
dotació de Mossos d’Esquadra al territori i potenciar la coordinació entre els cossos de
seguretat.

Oriol Mena triomfa al Ral·li Dakar 2019
Dijous, 7 de febrer de 2019
L’Ajuntament retrà un homenatge públic a l’esportista canyamarenc, que enguany s’ha
coronat com el millor pilot català de motos de la competició.

Ja pots identificar i esterilitzar el teu animal de companyia a
Dosrius
Dijous, 7 de febrer de 2019
L’Ajuntament se suma a la campanya ‘Sóc responsable’ promoguda per la Fundació per
a l’Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA), que ofereix el procés
d’identificació i esterilització de gossos, gats i fures a preus reduïts.

L’Ajuntament adjudica el projecte d’arranjament de carrers de Can
Massuet del Far
Dimarts, 5 de febrer de 2019
L’obra implicarà els carrers Mataró, Vallès i Montnegre i l’avinguda del Corredor, així
com l’execució d’una plataforma de ressalt al carrer 1 d’Octubre.

L’Ajuntament incorpora quatre persones a través del Pla de
Treball i Formació 2019-2020 del SOC que gestiona el Consell
Comarcal del Maresme
Dijous, 31 de gener de 2019
La incorporació, de caràcter temporal, s’ha fet efectiva a 31 de gener i consta de dos
auxiliars administratives a oficines de la línia Dona 12 i de dos peons a la brigada
municipal.

Es publica la licitació del servei de manteniment dels equipaments
municipals
Dimecres, 30 de gener de 2019
El contracte tindrà una durada de tres anys i les sol·licituds es poden presentar fins el 5
de març de 2019.

L’1 de febrer es faran efectius nous canvis de direcció en diferents
vials de Dosrius i Canyamars
Divendres, 25 de gener de 2019
La mesura té com a objectiu facilitar la mobilitat i garantir la seguretat de vianants i
vehicles pels nuclis urbans.

Llum verda al pressupost municipal de 2019
Dimarts, 22 de gener de 2019
L’aprovació s’ha fet després d’estimar les al·legacions presentades per Comissions
Obreres i desestimar les presentades pel PSC.

Nova edició de la revista d'informació municipal El Full
Dilluns, 21 de gener de 2019
Ja és al carrer una nova edició d'El Full, la revista d'informació municipal. Consulta'n ja la
versió digital.

L’Ajuntament realitza obres de millora al Cementiri de Dosrius i
instal·la els primers columbaris
Divendres, 18 de gener de 2019
Amb aquesta actuació l’equip de govern dóna compliment a un dels compromisos
assolits en aquest mandat i aposta per modernitzar i adequar el servei funerari a les
necessitats i a la diversitat de la demanda social actual.

La Junta Local de Seguretat es reuneix per avaluar i coordinar
noves accions preventives davant l’increment de robatoris
Dijous, 17 de gener de 2019
L’Ajuntament reclama a la Generalitat un augment de la dotació d’agents dels Mossos
d’Esquadra al municipi i treballa per ampliar i estabilitzar la plantilla de la Policia Local i
millorar les condicions de treball dels agents.

Policia Local i Mossos d’Esquadra traslladaran a la població
consells de seguretat per a prevenir robatoris en domicilis
Dimecres, 16 de gener de 2019
L’Ajuntament i els cossos policials organitzen el 25 de gener una xerrada informativa
amb l’objectiu de fer arribar als veïns i veïnes les principals mesures preventives que cal
tenir en compte, així com la importància de la col·laboració ciutadana.

Ja està disponible el calendari de 2019 de la deixalleria mòbil
Divendres, 11 de gener de 2019
El servei es pot utilitzar el primer diumenge de cada mes a Dosrius, Canyamars i Can
Massuet del Far.

Dosrius redueix la xifra d’atur al municipi durant el 2018
Dijous, 10 de gener de 2019
La llista de demandants d’ocupació s’ha reduït el darrer any en 14 persones; situant la
taxa d’atur al 10,52%.

L’administració electrònica es consolida a Dosrius com una eina
eficaç per a millorar la relació entre l’administració i la ciutadania
Dimecres, 9 de gener de 2019

Durant el 2018, l’ús de la tramitació digital d’expedients va suposar al municipi un estalvi
econòmic mig per habitant de 16,71€; incrementant, així, la xifra assolida durant el 2017
(16,22€/habitant).

L’Ajuntament posa en marxa un servei especial de recollida
d’avets de Nadal
Dilluns, 7 de gener de 2019
El consistori habilita fins al 14 de gener tres punts de recollida a Dosrius, Can Massuet
del Far i Canyamars.

Policia Local i Mossos d'Esquadra detenen un presumpte membre
d’una banda criminal que es dirigia a Can Massuet del Far
Dissabte, 29 de desembre de 2018
L’actuació es produeix dies després de la reunió de treball mantinguda entre
l’Ajuntament de Dosrius i representants de la Policia Local i de l’Àrea Bàsica Policial
(ABP) dels Mossos d’Esquadra de Mataró per activar noves accions encaminades a
combatre l’onada de robatoris al municipi i al conjunt del Maresme.

El Nadal arriba a Dosrius farcit d’activitats
Dilluns, 24 de desembre de 2018
L’Ajuntament i el teixit associatiu local organitzen fins al 5 gener un complet programa
de propostes lúdiques, culturals i festives arreu del municipi.

Consulta el calendari de la recollida de residus porta a porta al
nucli de Dosrius durant les festes nadalenques
Divendres, 21 de desembre de 2018
El 24 i 31 de desembre no es realitzarà la recollida habitual. Mentrestant, el 6 de gener es
durà a terme una recollida extraordinària de la fracció de paper i cartró.

L’Ajuntament incorpora nova il·luminació a la ronda de Dosrius i a

la pujada del Castell
Dijous, 20 de desembre de 2018
El consistori ha habilitat nous punts de llum LED en aquesta zona del municipi per
millorar la visibilitat i la seguretat de vianants i vehicles.

Ja es pot adquirir el calendari de 2019 editat per l’Ajuntament
Dimecres, 19 de desembre de 2018
El calendari es pot adquirir gratuïtament a les dependències de l’Ajuntament i inclou les
festivitats locals del 2019 i els festius nacionals aprovats per la Generalitat.

Policia Local i Mossos d’Esquadra intensifiquen les accions
coordinades per combatre de forma prioritària l’onada de robatoris
a domicilis
Dimecres, 19 de desembre de 2018
El consistori fa una crida a la ciutadania a incrementar les precaucions i a afrontar
aquesta problemàtica generalitzada arreu de la comarca amb serenitat, malgrat la
situació d’angoixa que pugui generar. En aquest sentit, els diversos agents implicats
treballen des de fa setmanes sobre el terreny per detectar i prevenir nous casos.

Els alumnes de l’Escola Castell de Dosrius presenten les seves
cooperatives escolars
Dimecres, 19 de desembre de 2018
En la seva primera participació en aquest projecte educatiu els estudiants de 5è de
primària del centre han impulsat un total de dues cooperatives.

L’EBM La Caseta del Bosc de Can Martorell acull la jornada
‘Transicions a la primera infància’
Dimarts, 18 de desembre de 2018

Més d’una setantena de persones participen de la xerrada

informativa sobre l’acollida al municipi de joves migrants sense
referents familiars
Dilluns, 17 de desembre de 2018
L’Ajuntament agraeix a tots els veïns i veïnes assistents la seva implicació en aquesta
jornada.

Avancen a bon ritme els treballs que permetran l’arribada de la
fibra òptica a Dosrius
Divendres, 14 de desembre de 2018
El diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, va visitar aquest dimarts
les obres que es duen a terme a la carretera B-510 acompanyat per l’alcalde de Dosrius,
Marc Bosch, i el regidor d’Urbanisme, Joan Serra.

L’impuls de polítiques socials, millores urbanes i seguretat
ciutadana lideren el pressupost municipal de 2019
Dijous, 6 de desembre de 2018
Els comptes per a l’any vinent ascendeixen fins als 6.577.783€ i contemplen un augment
substancial de les partides destinades als serveis socials, promoció econòmica i a la
seguretat ciutadana.

L’Ajuntament organitza una xerrada informativa oberta a la
ciutadania sobre l’acollida de joves migrants sense referents
familiars
Dimarts, 4 de desembre de 2018
La directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat de
Catalunya, Ester Cabanes, explicarà els objectius del projecte i la realitat dels residents i
donarà resposta a aquells dubtes i suggeriments que hi puguin haver al respecte.

Canyamars acull la presentació de ‘La guia de la iaia del Maresme’
Dilluns, 3 de desembre de 2018
La publicació està il·lustrada amb mapes de 10 rutes que recorren els 30 municipis del
Maresme. Entre els itineraris proposats hi destaquen el Pou de Glaç de Canyamars i el

Santuari del Corredor. L’edició en paper, a més, es complementa amb el web
www.laiaiadelmaresme.cat.

La Diputació de Barcelona inicia les obres que permetran el
desplegament de la fibra òptica a Dosrius
Dijous, 29 de novembre de 2018
L’ens supramunicipal assumirà els costos de construcció de la infraestructura
necessària per tal que es pugui desplegar la fibra òptica a través de la xarxa de
carreteres.

Dosrius, un any més al costat de La Marató de TV3
Dimecres, 28 de novembre de 2018
El municipi se suma al projecte solidari impulsat per La Fundació La Marató de TV3 amb
l’organització de diversos actes durant el mes de desembre.

L’Ajuntament actua per garantir la seguretat i la mobilitat en
diversos vials de Can Massuet del Far
Dimarts, 27 de novembre de 2018
El consistori treu a licitació el contracte públic d’obres per a l’arranjament del ferm dels
carrers Mataró, Vallès, Montnegre i l’avinguda del Corredor i també de la plataforma de
ressalt ubicada al davant de l’Escola Castell de Dosrius.

L’Ajuntament ofereix bonificacions de fins al 20% en la taxa de
residus
Dilluns, 26 de novembre de 2018
El consistori posa a disposició dels veïns i veïnes bonificacions per l’aportació de restes
de jardí a la deixalleria i/o per fer compostatge domèstic.

L’Ajuntament iniciarà abans del 2019 les obres d’urbanització de
Can Batlle

Dilluns, 26 de novembre de 2018
L’actuació és previst que es desenvolupi en una única fase i que tingui una durada
aproximada de sis mesos.

La vaga de metges dels Centres d'Atenció Primària afectarà els
consultoris mèdics de Dosrius, Canyamars i Can Massuet del Far
Dilluns, 26 de novembre de 2018
Els metges han convocat vaga del 26 al 30 de novembre als CAP d’arreu de Catalunya.

El Gran Recapte d’Aliments busca voluntaris
Divendres, 23 de novembre de 2018
L’Ajuntament convida als veïns i veïnes a participar d’una nova edició d’aquesta
iniciativa solidària, inscrivint-se com a voluntaris a la campanya i/o donant aliments
bàsics.

Els casals municipals s’engalanen per Nadal
Divendres, 23 de novembre de 2018
L’àrea de Gent Gran i l’Espai Dona de la Regidoria de Serveis Socials organitzen durant
el mes de desembre diverses propostes lúdiques per a celebrar les festes nadalenques.

El teixit associatiu local es reivindica a la Nit de les Entitats 2018
Dimecres, 21 de novembre de 2018
Les associacions locals van ser les grans protagonistes, un any més, d’un dels actes
centrals de la Festa Major de Sant Iscle i Santa Victòria.

El II Concurs Fotogràfic de Dosrius, Canyamars i El Far assoleix
un nou record de participació
Dimarts, 20 de novembre de 2018
El jurat ha guardonat Jordi Zaragoza Jubany amb el primer premi d’aquest certamen
organitzat per l’Ajuntament. La imatge guanyadora, juntament amb les 12 fotografies

premiades, formaran part del calendari de l’any 2019 que publicarà el consistori.

Dosrius se suma al Dia Internacional per a l’eliminació de la
violència envers les dones
Dimarts, 20 de novembre de 2018
En el marc de la desena edició de la campanya contra la violència masclista al municipi,
l’Ajuntament impulsa una campanya de sensibilització i prevenció sobre qualsevol
manifestació de violència contra les dones, els joves i la gent gran.

Els treballs de manteniment a l’ETAP Ter comportaran un canvi
temporal en l’origen de l’aigua potable distribuïda a Dosrius
Dilluns, 19 de novembre de 2018
Del 19 al 27 de novembre el municipi passarà a rebre aigua procedent de la dessaladora
de Blanes, barrejada amb aigua del Ter. Aquest fet no afectarà la qualitat de l'aigua, que
seguirà complint totes les garanties sanitàries.

Arriba la Festa Major d’Hivern 2018
Diumenge, 11 de novembre de 2018
Del 16 al 18 de novembre els veïns i veïnes podran gaudir d’un ampli ventall de
propostes per a tots els públics en el marc de la Festa Major de Sant Iscle i Santa
Victòria. La Nit de les Entitats i el lliurament de premis del II Concurs de Fotografia
Dosrius, Canyamars i El Far repetiran com a actes centrals de la festivitat.

Policia Local i Mossos d’Esquadra impartiran a Dosrius una
xerrada sobre seguretat per a gent gran
Dijous, 8 de novembre de 2018
Amb aquesta iniciativa l’Ajuntament vol comptar amb una eina de prevenció eficaç i útil
per a les persones grans que contribueixi a reduir la seva vulnerabilitat davant de
possibles situacions delictives.

L’Ajuntament rep la visita dels joves migrants sense referents

familiars acollits a l’Alberg Mas Silvestre
Dimecres, 7 de novembre de 2018
El centre de Canyamars acull actualment un total de 50 joves entre 12 i 17 anys que
reben acompanyament i atenció integral i individualitzada per part d’un equip
d’educadors professional, amb programes d’aprenentatge lingüístic, coneixença de
l’entorn comunitari i integració social.

L’Ajuntament preveu la incorporació de dos peons de brigada i
dos auxiliars administratius
Dimecres, 31 d'octubre de 2018
La incorporació, de caràcter temporal, es farà efectiva en el marc del Programa Treball i
Formació 2017-2018 impulsat pel Consell Comarcal del Maresme.

La Policia Local deté el presumpte autor d’un robatori amb
violència i intimidació al municipi
Divendres, 26 d'octubre de 2018
L’Ajuntament posa en valor la ràpida actuació del cos policial i la col·laboració
ciutadana, claus per a la detenció del presumpte autor dels fets.

L’Ajuntament mantindrà el 2019 l’actual taxa de residus municipal
Dilluns, 22 d'octubre de 2018
La implementació del nou model de recollida de residus ha permès evitar la previsió
d’increment del 15% de la taxa pel proper any.

Dosrius i Argentona uneixen esforços per solucionar els
problemes de recepció de senyal de televisió en ambdós
municipis
Divendres, 19 d'octubre de 2018

Els ajuntaments dosriuenc i argentoní sol·liciten una reunió d'urgència amb
representants de Cellnex Telecom, empresa responsable dels repetidors, per resoldre la
problemàtica i garantir als veïns i veïnes la correcta prestació del servei.

L’Escola Castell de Dosrius s’incorpora al projecte Cultura
Emprenedora a l’Escola
Divendres, 19 d'octubre de 2018
L’Ajuntament i el centre van de la mà d’aquest projecte educatiu impulsat per la
Diputació que simula la creació, organització, gestió i tancament d'una cooperativa
escolar de la qual formen part un grup de 55 alumnes.

Suma’t a la inauguració del nou itinerari de Canyamars al Santuari
del Corredor
Dimarts, 16 d'octubre de 2018
Dissabte 20 d’octubre tindrà lloc la primera passejada inaugural d’aquest nou itinerari
senyalitzat.

Dosrius redueix en un 8,63% la seva taxa d’atur durant el mes de
setembre
Dimarts, 9 d'octubre de 2018
La xifra de desocupació al municipi s’ha reduït en 24 persones respecte el mes d’agost.
Les dades situen Dosrius com un dels municipis de la comarca amb un descens més
accentuat de l’atur al llarg del darrer mes.

Aquesta tardor diversos veïns i veïnes de Canyamars i de Dosrius
declararan com a perjudicats per lesions de la Guàrdia Civil durant
l’1-O
Dilluns, 8 d'octubre de 2018
Les declaracions començaran aquesta setmana i s’estendran fins al 24 de gener.

Nova edició de la revista d'informació municipal El Full
Dilluns, 8 d'octubre de 2018
Ja és al carrer una nova edició d'El Full, la revista d'informació municipal. Consulta'n ja la
versió digital.

Surt a licitació pública el projecte d’urbanització de Can Batlle
Diumenge, 7 d'octubre de 2018
Els treballs és previst que s’iniciïn el proper mes de novembre amb l’ objectiu de
convertir Can Batlle en la seu del nou edifici de l’Institut Els Roures i de la nova
Biblioteca Esteve Albert i Corp.

Ajuntament, DGAIA i agents socials uneixen esforços per garantir
el benestar i la integració dels joves migrants sense referents
familiars acollits a l’Alberg Mas Silvestre
Divendres, 5 d'octubre de 2018
El centre de Canyamars acull actualment un total de 45 joves entre 12 i 17 anys que
reben acompanyament i atenció integral i individualitzada per part d’un equip
d’educadors professional, amb programes d’aprenentatge lingüístic, coneixença de
l’entorn comunitari i integració social.

El Mapa de Patrimoni Cultural de Dosrius, protagonista de les
Jornades Europees del Patrimoni 2018
Dijous, 4 d'octubre de 2018
En el marc de les #JEP2018, divendres 12 d’octubre l’Ajuntament presentarà públicament
el Mapa de Patrimoni Cultural de Dosrius, que recull més de 400 elements del patrimoni
cultural i natural del municipi.

L’Ajuntament sol·licita a la DGAIA una reunió urgent per coordinar
l’arribada de nous menors estrangers a l’Alberg Mas Silvestre
Dimecres, 3 d'octubre de 2018

Els menors allotjats temporalment a Canyamars estan assistits 24 hores al dia per
professionals de les entitats que gestionen els centres, amb programes d’aprenentatge
lingüístic, la coneixença de l’entorn comunitari i d’integració social, entre d’altres
aspectes.

Comencen les obres d'urbanització del sector de Can Canyamars
Dilluns, 1 d'octubre de 2018
Els treballs s'han iniciat amb el desbrossament de tot l'àmbit d'actuació del projecte.
Consulta aquí les restriccions de trànsit i els passos alternatius.

La Policia Local deté els presumptes autors de diversos furts en
centres comercials
Divendres, 28 de setembre de 2018
L’actuació també va permetre al cos policial avortar la temptativa de robatori en un
supermercat del municipi.

Dilluns 1 d’octubre arrencaran els primers treballs del pla de
millores dels camins municipals
Dijous, 27 de setembre de 2018
L’actuació té com a objectiu millorar i potenciar la seguretat, l’accessibilitat i la mobilitat
de l’actual xarxa de camins municipals.

La Policia Local incorpora un nou agent com a funcionari de
carrera
Dimecres, 26 de setembre de 2018
La incorporació s’ha fet efectiva un cop superat el procés públic d’oposició de la plaça.

Ordre del dia del Ple municipal ordinari del mes de setembre
Dilluns, 24 de setembre de 2018

Dijous 27 de setembre (19 h.), la Sala de Plens de l’Ajuntament de Dosrius acollirà el Ple
municipal ordinari.

Dosrius commemorarà l’1-O amb un acte cívic i un d’institucional
Divendres, 21 de setembre de 2018
Amb aquest programa d’activitats l’Ajuntament vol retre un petit homenatge públic al
civisme i el compromís amb els valors democràtics demostrats pels veïns i veïnes i
entitats durant la celebració del referèndum d’autodeterminació.

Dosrius es dota amb un Mapa de Patrimoni Cultural
Divendres, 21 de setembre de 2018
El document es pot consultar a través del següent enllaç i consta d’un total de 442
elements inventariats del patrimoni cultural i natural del municipi.

Dosrius ret homenatge a la seva gent gran
Divendres, 21 de setembre de 2018
Els dosriuencs i dosriuenques d’edat més avançada seran els grans protagonistes
aquest mes de setembre d’una nova edició de la Festa de la Gent Gran.

L’Ajuntament licita de nou el servei de gestió de la zona esportiva
de Can Massuet del Far
Dimecres, 19 de setembre de 2018
La Junta de Govern Local aprova una nova convocatòria per a l’adjudicació del servei
després de la rescissió del contracte signat amb la Fundació Marcet. Les empreses o
professionals poden presentar la documentació fins al 27 de setembre.

L’Ajuntament incorpora dos radars pedagògics a la via pública
Dimarts, 18 de setembre de 2018
Els sistemes s’han habilitat en fase de proves a la carretera de Can Massuet del Far i al
carrer Mossèn Cinto Verdaguer

amb l’objectiu de conscienciar els conductors sobre la importància de respectar la
velocitat màxima.

El 13 i 14 d’octubre vine a gaudir d’un viatge a l’època medieval
Dilluns, 17 de setembre de 2018
No et perdis el vídeo promocional que l’Ajuntament de Dosrius ha editat per donar a
conèixer la màgia, l’esperit i l’essència de la Fira del Bosc-Canyamars Medieval.

A l’hora d’esmorzar, practica el Boc’n’ Roll!
Dimecres, 12 de setembre de 2018
L’Ajuntament entregarà gratuïtament a tots els alumnes dels diferents centres educatius
del municipi un original embolcall reutilitzable per a que en puguin fer ús a l’escola a
l’hora d’esmorzar.

L’Ajuntament aprova les subvencions per a entitats locals del 2018
Dimecres, 5 de setembre de 2018
El consistori ha atorgat ajuts per valor de 10.500€ a entitats esportives i de 13.500€ per a
projectes culturals i juvenils.

Dosrius se suma als actes de commemoració de la Diada Nacional
de Catalunya
Dimecres, 5 de setembre de 2018
L’Ajuntament convida als veïns i veïnes a participar dilluns 10 i dimarts 11 de setembre
dels diferents actes de la Diada que es duran a terme al municipi.

Dosrius se suma als actes de commemoració de la Diada Nacional
de Catalunya
Dimecres, 5 de setembre de 2018

Canyamars acull la 61a edició de l’Aplec de Muntanya
Divendres, 31 d'agost de 2018
La trobada tindrà lloc diumenge 9 de setembre i inclourà un dinar popular, sortejos pels
assistents i les actuacions de les cobles Canigó i Cervianenca.

Dosrius recupera la plaça de la República i anomena el carrer 1
d’Octubre
Divendres, 24 d'agost de 2018
L’Ajuntament ha instal·lat les noves plaques identificatives després que el Ple Municipal
aprovés, al mes d’abril, una proposta ciutadana i de la Comissió de Nomenclàtor de
Dosrius.

Dosrius s’engalana per Festa Major
Divendres, 17 d'agost de 2018
Del 30 d’agost al 2 de setembre els veïns i veïnes podran gaudir de més d’una trentena
d’activitats de Festa Major. Comparteix la festivitat a les xarxes socials amb l’etiqueta
#FMDosrius18. Consulta el programa d’activitats.

Can Massuet del Far pren el relleu de la Festa Major
Dilluns, 6 d'agost de 2018
Del 9 al 12 d’agost els veïns i veïnes podran gaudir de més d’una vintena d’activitats de
Festa Major. Comparteix la festivitat a les xarxes socials amb l’etiqueta
#FMCanMassuetdelFar18. Consulta el programa d’activitats.

Canyamars obre el mes més festiu de l’any
Divendres, 27 de juliol de 2018
Del 2 al 5 d’agost, Canyamars acollirà una trentena de propostes festives per a tots els
públics per donar el tret de sortida a la Festa Major 2018. Comparteix la festivitat a les
xarxes socials amb l’etiqueta #FMCanyamars18. Consulta el programa d’activitats.

Preguntes i respostes sobre les àrees de contenidors de Can
Massuet del Far i Canyamars
Dimecres, 25 de juliol de 2018
Per a més informació podeu consultar el web www.dosriusresidus.cat.

L’Ajuntament signa un crèdit amb la Diputació per finançar el
projecte d’urbanització de Can Batlle
Dimarts, 24 de juliol de 2018
El consistori obtindrà una línia de préstec per un valor de 430.717,22€ que anirà
destinada íntegrament a finançar aquest pla que té com a objectiu convertir Can Batlle
en la seu del nou edifici de l’Institut Els Roures i de la nova Biblioteca Esteve Albert i
Corp.

Tot a punt per a una Festa Major plena de cultura, tradició i grans
novetats
Dimecres, 18 de juliol de 2018
Canyamars serà l’encarregada de donar el tret de sortida, del 2 al 5 d’agost, al cicle de
festes majors d’enguany. Can Massuet del Far n’agafarà el relleu del 9 al 12 d’agost; i la
festivitat clourà del 30 d’agost al 2 de setembre amb la Festa Major de Dosrius. Consulta
el programa d’activitats.

Dosrius recull més d’11 tones de roba usada en el primer semestre
de 2018
Dilluns, 16 de juliol de 2018
Les xifres evidencien el clar interès dels veïns i veïnes per promoure accions de
sensibilització social i mediambiental.

Els casals municipals ofereixen un nou programa d’activitats per
al darrer quadrimestre del 2018
Dilluns, 16 de juliol de 2018

La Regidoria de Serveis Socials impulsa un ampli programa de propostes per a totes les
edats. Les inscripcions es poden formalitzar a l’Ajuntament del 16 juliol al 7 d’agost i del
3 al 10 de setembre.

L’Ajuntament habilitarà agents cívics a les àrees de contenidors
per informar els veïns sobre el nou model de recollida de residus
Divendres, 13 de juliol de 2018
Les targetes per a fer ús dels contenidors ubicats a Can Massuet del Far i Canyamars es
poden recollir a les oficines municipals els dijous i divendres, de 09 h. a 14 h.

L’Ajuntament convoca la 2a edició de la Jornada d’Estudis Locals
‘Duos Rios’
Dijous, 12 de juliol de 2018
Les comunicacions es podran presentar fins al 14 de gener de 2019 a través del correu
electrònic arxiu@dosrius.cat o de forma presencial a l’Arxiu Municipal de Dosrius. El títol
i el tema de la comunicació s’haurà de notificar abans del 31 d’octubre.

Dosrius actualitza el padró municipal en 5.281 habitants
Dimarts, 10 de juliol de 2018
El nombre d’habitants residents al municipi augmenta en 83 persones respecte el 2017 i
esdevé la xifra oficial de població més elevada de la història recent de Dosrius.

L'Ajuntament posa en marxa un pla de millores dels camins
municipals
Dilluns, 9 de juliol de 2018
Amb una inversió estimada de 44.332,28€, aquesta actuació permetrà millorar i potenciar
la seguretat, l’accessibilitat i la mobilitat de l’actual xarxa de camins municipals.

Nova edició de la revista d'informació municipal El Full

Dilluns, 9 de juliol de 2018
Ja és al carrer una nova edició d'El Full, la revista d'informació municipal. Consulta'n ja la
versió digital.

Set grups locals de música actuaran en l’estrena de la mostra
Dosrius Sona
Divendres, 6 de juliol de 2018
El projecte neix amb l’objectiu d’esdevenir una plataforma per a la promoció de músics
locals novells que volen donar les seves primeres passes en el món de la música.

L’Ajuntament i l’Associació d’Amics dels Animals de Dosrius
reforcen el seu compromís en la protecció dels animals domèstics
i abandonats
Dijous, 5 de juliol de 2018
El consistori i l’entitat dosriuenca han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu
de seguir combatent de forma efectiva el maltracte animal i l’abandonament, fomentar
l’adopció i sensibilitzar la població sobre la tinença d’animals.

La línia 551 d’autobús oferirà un recorregut alternatiu a Mataró
durant el desenvolupament de les obres a l’avinguda Puig i
Cadafalch
Dijous, 5 de juliol de 2018
Les parades ‘Plaça de Les Tereses’ i ‘Jaume Isern’ queden temporalment anul·lades,
s’incorporen les parades ‘Edifici Vidre-Tecnocampus’ i ‘Institut Català de la Salut’, i es
permetrà pujar a les parada ubicades a la plaça Santa Anna i a Alfons XII-Miquel Biada.

Si ets una persona en cerca de feina, Quatre Ribes t'espera
Dimecres, 4 de juliol de 2018

La xarxa supramunicipal que uneix les localitats d’Argentona, Cabrera de Mar, Dosrius i
Òrrius, treballa per aconseguir la màxima inserció laboral entre les persones en situació
d’atur dels municipis. Amb aquest objectiu, Quatre Ribes dedica una part important dels
seus esforços a l’acompanyament en el procés de cerca, a les activitats d’orientació
laboral o la borsa de treball.

Les festes majors de Canyamars, Can Massuet del Far i Dosrius
estrenen nou cartell per aquest 2018
Divendres, 29 de juny de 2018
L’artista local Jordi Zaragoza ha estat l’encarregat enguany de dissenyar la imatge de les
festivitats.

L’Ajuntament elabora un protocol de detecció i resolució dels
abocaments a la via pública
Dijous, 28 de juny de 2018
El consistori ha dut a terme els darrers dies noves tasques de neteja en diferents àrees
de contenidors del municipi per tal de retirar els materials i garantir la seguretat i el
benestar dels veïns i veïnes.

Vine a gaudir d’un viatge al Dosrius de principis del segle XX
Dimecres, 27 de juny de 2018
Els dies 7 i 8 de juliol, el municipi acollirà una nova edició del projecte ‘Dosrius de 1900’
que oferirà als veïns i veïnes i visitants un ampli i variat programa d’activitats lúdiques i
culturals amb la tradició com a gran protagonista.

Dosrius es posiciona com a seu de rodatges audiovisuals
Dimarts, 26 de juny de 2018
L’Ajuntament s’ha adherit al Maresme Film Commission amb l’objectiu de potenciar el
municipi i els seus actius paisatgístics i patrimonials com a espai de rodatge de
produccions audiovisuals.

Dosrius coneixerà el 8 de juliol els guanyadors de l’IX Concurs
Literari Esteve Albert
Dilluns, 25 de juny de 2018
El veredicte i el lliurament de premis del certamen es durà a terme al Pou de Glaç de
Canyamars en el marc dels actes previs del Festival Poesia i+.

La mancomunitat de promoció econòmica Quatre Ribes comença
a rodar
Divendres, 22 de juny de 2018
Unir forces per potenciar la promoció econòmica dels municipis i dels seus habitants.
Aquest és l’objectiu de Quatre Ribes, una xarxa supramunicipal que uneix les localitats
d’Argentona, Cabrera de Mar, Dosrius i Òrrius i que es planteja com una forma
d’optimitzar recursos.

Les fogueres i la Flama del Canigó, protagonistes de la nit de Sant
Joan
Dijous, 21 de juny de 2018
Dosrius afronta una nova celebració de la nit de Sant Joan amb les fogueres i l'arribada
de la Flama del Canigó com a principals reclams de la festa.

Aquest estiu, mulla’t i diverteix-te a la piscina municipal!
Dilluns, 18 de juny de 2018
L’equipament és previst que obri les portes el proper 23 de juny després de les obres de
millora i manteniment que tant l’Ajuntament com l’empresa concessionària han dut a
terme al Centre Esportiu de Dosrius al llarg del darrer any.

L’Escola de Música de Dosrius ofereix el curs ‘Música per a
nadons’
Dilluns, 18 de juny de 2018
Les sessions començaran el 4 d’octubre i per participar-hi cal inscriure’s prèviament
trucant als

telèfons 93 841 37 76 o 93
emmdosrius@amicsdelaunio.org.
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Dilluns 18 de juny entrarà en funcionament el nou servei d’àrees
completes de contenidors a Can Massuet del Far i Canyamars
Divendres, 15 de juny de 2018
Aquell mateix dia s’habilitaran els nous contenidors a les 33 àrees completes
establertes. Fins al 25 de juny, però, no es previst que s’iniciï el canvi dels contenidors
que van amb tancament (orgànica, rebuig i envasos) amb l’objectiu que tots els veïns i
veïnes que ho requereixin puguin adquirir de forma gratuïta les seves targetes a les
oficines municipals.

Dosrius redueix en un 6,23% la seva taxa d’atur durant el mes de
maig
Dimarts, 12 de juny de 2018
La xifra de desocupació al municipi s’ha reduït en 17 persones respecte el mes d’abril, la
qual cosa suposa una variació interanual de -12,33 punts. Les dades situen Dosrius com
un dels municipis de la comarca amb un descens més accentuat de l’atur al llarg del
darrer mes.

El Festival Poesia i+ torna al Pou de Glaç de Canyamars
Dilluns, 11 de juny de 2018
El Pou de Glaç de Canyamars serà la seu el 8 de juliol de dos dels concerts de la 13a
edició d’aquest prestigiós certamen. Abans de les actuacions, l’Ajuntament farà el
lliurament dels premis de l’IX Concurs Literari Esteve Albert.

Quatre Ribes, un projecte compartit per impulsar l’activitat
econòmica
Divendres, 8 de juny de 2018

Unir forces per potenciar la promoció econòmica dels municipis i dels seus habitants.
Aquest és l’objectiu de Quatre Ribes, una xarxa supramunicipal que uneix les localitats
d’Argentona, Cabrera de Mar, Dosrius i Òrrius i que es planteja com una forma
d’optimitzar recursos.

Necessites ajuda econòmica per pagar el lloguer?
Divendres, 8 de juny de 2018
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya obre una nova convocatòria d’ajuts per pagar el
lloguer. El període de presentació de sol·licituds finalitza el 29 de juny de 2018.

Tot a punt per a l’inici dels treballs de substitució dels col·lectors
de sanejament del carrer Ocata
Dimecres, 6 de juny de 2018
L’actuació permetrà resoldre de forma definitiva les deficiències i defectes que presenta
actualment la instal·lació.

Tens problemes amb el senyal de TDT de casa teva?
Divendres, 1 de juny de 2018
Els veïns i veïnes de Dosrius amb problemes en la recepció de la senyal de TDT als seus
domicilis poden sol·licitar gratuïtament la resolució de les seves afectacions trucant al
telèfon 900 833 999 o a través del web www.llega800.es.

Tot a punt per al desplegament del nou servei d’àrees completes
de contenidors a Can Massuet del Far i Canyamars
Dijous, 31 de maig de 2018
L’Ajuntament convida els veïns i veïnes a participar de quatre xerrades informatives
obertes a tota la població on s’explicaran els detalls i els objectius del nou model que
entrarà en funcionament a partir del 18 de juny. El consistori, a més, habilitarà diferents
punts d’informació arreu del municipi.

Dosrius dóna la benvinguda al juny amb una marató cultural
Dijous, 31 de maig de 2018
L’entitat de nova creació 7 de Cultura organitzarà el dissabte 2 de juny la primera edició
de la Mostra 7 de Cultura, que oferirà als veïns i veïnes 12 hores ininterrompudes
d’espectacles al carrer.

Dosrius se suma al Dia Internacional dels Arxius
Dimarts, 29 de maig de 2018
L’Ajuntament convida els veïns i veïnes a gaudir dissabte 9 de juny d’una jornada
popular per compartir experiències, records, vivències i anècdotes sobre la Germandat
de Canyamars i la fàbrica ‘La Tortuga’.

El Bibliobús Montnegre es consolida a Dosrius com a servei de
referència en la promoció de la cultura
Dilluns, 28 de maig de 2018
El 2017, els veïns i veïnes van realitzar a través d’aquest servei un total de 4.767
préstecs. Al llarg del curs passat, a més, el Bibliobús va col·laborar amb entitats i
centres educatius locals en la realització de diverses activitats i projectes educatius.

‘Ecologia, aigua i proximitat’, lema de l’Ecofira 2018
Dimarts, 22 de maig de 2018
Dosrius acollirà el 26 i 27 de maig la tercera edició de la Fira Ecològica del Maresme. Al
llarg de tot un cap de setmana, l’espai de Can Tarau serà seu de diverses xerrades,
tallers, demostracions, tasts i activitats lúdiques per a tots els públics amb el medi
ambient i els productes de quilòmetre zero com a grans protagonistes. Consulta aquí el
programa d'activitats.

Obert el termini per sol·licitar les beques de menjador escolar per
al curs 2018-2019
Divendres, 18 de maig de 2018

Les sol·licituds es podran presentar del 28 de maig al 22 de juny a l’Àrea de Serveis
Socials de l’Ajuntament.

Aquest 2018, ‘Benvinguts a Pagès’ torna a Canyamars
Dimarts, 15 de maig de 2018
Les visites a la Granja de Can Gel i al Parc del Rukimon i els allotjaments a Can Sabé són
tres de les propostes per al cap de setmana del 9 i 10 de juny.

Dosrius disposa cada dilluns d’un servei gratuït de recollida porta
a porta de materials voluminosos
Dimarts, 8 de maig de 2018
Per fer-ne ús, només cal trucar prèviament al 93 799 62 80 o al 68 122 95 54. Els veïns i
veïnes també poden fer ús de la Deixalleria d’Argentona per dipositar els seus mobles o
voluminosos.

L’Ajuntament de Dosrius reclama l’alliberament dels presos
polítics i el retorn dels exiliats
Dilluns, 7 de maig de 2018
El Ple de l’Ajuntament aprova una moció que denuncia públicament la “deriva
antidemocràtica i autoritària” de l’Estat espanyol.

Queda aprovat el calendari de festes locals per a l’any 2019
Divendres, 4 de maig de 2018
Seran festius propis el dilluns 10 de juny i el divendres 30 d’agost. A aquestes dates s’hi
han de sumar les festes nacionals aprovades per la Generalitat de Catalunya.

La deixalleria d’Argentona obrirà diumenges a la tarda i festius
Dijous, 3 de maig de 2018
L’Ajuntament de Dosrius recorda que els veïns i veïnes poden utilitzar la deixalleria
d’Argentona per dipositar restes de jardí, mobles, electrodomèstics, etc., o qualsevol

altre tipus de residus.

La Diputació destina a l'Ajuntament de Dosrius més de 100.000€
del Catàleg de Serveis de 2018 i el Pla de Millora d'Equipaments
Dimecres, 2 de maig de 2018
Les ajudes concedides permetran desplegar un total de 14 actuacions, entre les quals
destaquen: la restauració del Pou de Glaç de Can Canyamars; la implementació de tres
pilones hidràuliques al nucli de Dosrius; la promoció de la Fira del Bosc-Canyamars
Medieval i l’Ecofira; actuacions en matèria de sanitat ambiental; o el desenvolupament i
l’aplicació de polítiques transversals en matèria de gènere i igualtat d’oportunitats.

Dosrius serà seu aquest cap de setmana de la Trobada d’Entitats
de Recerca Local i Comarcal del Maresme
Dimarts, 1 de maig de 2018
El municipi serà l’amfitrió dissabte 5 de maig de la dotzena edició d’aquest projecte, que
enguany tindrà com a temàtica principal la gestió i l’aprofitament de l’aigua a la comarca
al llarg de la història.

Ajuntament i Diputació actuen per millorar la seguretat i la
visibilitat del pont situat a la carretera BV-5101
Divendres, 27 d'abril de 2018
Els treballs impliquen l’habilitació d’un semàfor que regularà la circulació durant el
temps que durin les obres.

La campanya ‘dents fortes i sanes’ arriba a Dosrius
Dijous, 19 d'abril de 2018
L’alumnat de 1r de primària de l’Escola Castell de Dosrius ha rebut un estoig d’higiene
bucodental per fomentar l'hàbit del raspallat.

Gaudeix a Dosrius d’una primavera plena de cultura

Dijous, 29 de març de 2018
Del 14 d’abril a l’1 de maig l’Ajuntament impulsarà una nova edició del programa ‘A
Dosrius la cultura es viu’, que oferirà als veïns i veïnes més d’una desena de propostes
culturals.

