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0

PRESENTACIÓ

Benvolguts/des veïns i veïnes, teniu a les vostres mans el
programa electoral que presentem des d’Esquerra
Republicana de Catalunya a les eleccions del proper 24 de
maig.
És un document que hem preparat amb molt d’esforç i
dedicació des de la candidatura i també hem inclòs moltes
aportacions d’altres persones i entitats que ens heu fet
arribar idees i suggeriments. Aprofito des d’aquí per agrairvos la vostra generositat i compromís, que estic convençut
han enriquit la nostra proposta electoral.
Vivim en un municipi socialment divers i territorialment
complex, amb tres realitats diferenciades: Dosrius, Canyamars
i Can Massuet. La gent d’Esquerra som el reflex d’aquesta realitat i tenim el repte de
cohesionar el municipi, tot mantenint i potenciant totes les identitats.
La candidatura d’Esquerra està formada per dones i homes de tots els nuclis, nascuts aquí o
vinguts d’altres indrets. Som ciutadans implicats en la vida associativa, cultural i esportiva i
ens estimem el poble. Som treballadors i emprenedors, venim de diversos àmbits
professionals i posarem la formació i l’experiència al servei del projecte col·lectiu, amb rigor i
responsabilitat.
En política les idees i els valors són molt importants per incidir en la societat; però en política
local les persones, el seu tarannà i el coneixement del territori i de la gent, pren una dimensió
molt destacada. Els d’Esquerra som gent dialogant, oberta a noves idees i punts de vista i
valorem la llibertat individual i col·lectiva. Volem prendre decisions, sempre amb respecte i
consens de la ciutadania, fomentant la participació. Sabem que la política és la gestió del bé
comú, per això la transparència és fonamental.
Ara és l'hora d'una gestió més transparent, innovadora i eficient al nostre ajuntament. Volem
millorar el present i construir un futur més pròsper. Ho farem, perquè volem deixar als
nostres fills i filles un municipi millor on viure, treballar i gaudir.

Marc Bosch de Doria
Candidat a l’alcaldia de Dosrius
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PERSONES QUE CONFORMEN LA LLISTA ELECTORAL D’ESQUERRA

1. Marc Bosch

2. Eduard Vila

3. Montse Jubany

4. Gina Marrugat

6. Ramon Rigau

7. Cris Peñalver

8. Isabel Planas

9. Joan Puig

11. Marc Falcó

12. Neus Cussó

13. Arnald Garcia

5. Eduard Garcia

10. Neus Tarensi

SUPLENTS

14. Òscar Morros

19. Dolors Pujol

15. Marta Cot

20. Dani Guillamon

16. Sam Kadado

21. Helena Ullastres

17. Gemma Vives

18. Francesc Puig

22. Rosa Isidro

23. Àngel Gallart
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1

MUNICIPI REPUBLICÀ

La independència de Catalunya és l’oportunitat per generar nous motlles
per a la política municipal. Tenim l’oportunitat de superar totes les
barreres que avui condicionen els governs municipals, començant pel
finançament, les competències per dur a terme noves polítiques socials,
culturals i econòmiques, per propiciar la participació ciutadana, la
transparència, la lluita contra la corrupció, etc.; en definitiva, per posar la
política al servei de la gent en un país net, just i pròsper, adaptant la
gestió municipal al segle XXI.
1.1. COMPROMÍS PER A UN NOU PAÍS
Volem que Dosrius, com la resta de municipis del país, empenyi el procés cap a la
independència i sigui protagonista de la imparable revolució democràtica que vivim. Tots
som testimonis i protagonistes directes de la il·lusió compartida que vivim en els nostres
carrers i places.


Sol·licitarem l’ingrés de Dosrius a l’Associació de Municipis per la Independència.



Impulsarem mocions de suport al dret a decidir, suport a la sobirania individual i
col·lectiva dels ciutadans de Catalunya i de suport al procés cap a la independència.



Exercirem i fomentarem la unitat d’acció amb totes les forces polítiques i representants
electes compromeses amb el procés i amb el dret a decidir.



Facilitarem l’acció i cooperarem amb les organitzacions de la societat civil sobiranista:
AMI, ANC, Òmnium, Sobirania i Justícia, Catalunya Diu Prou, etc.



Exercirem la sobirania fiscal des de l’Ajuntament de Dosrius en coordinació amb la
Generalitat de Catalunya i la societat civil sobiranista.



Recolzarem l’acció i ens posarem a disposició de les principals institucions del país
(Presidència del Govern i Parlament) durant tot el procés constituent, des de la
declaració fins la proclamació de la independència i cooperarem amb el Govern de la
Generalitat en la realització de les estructures d’estat i la internacionalització del procés
constituent.



Fomentarem el posicionament de les organitzacions municipalistes (AMC i FMC) a donar
suport al procés.



Participarem pro-activament en la constitució d’una «Assemblea de càrrecs electes» com
a eina d’expressió de la voluntat democràtica.
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1.2. PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Consolidar i simplificar les eines de consulta directa, la concertació de debats, la iniciativa
ciutadana per determinar l’agenda i els programes de govern. Promoure processos
participatius per elaborar pressupostos compartits o adoptar projectes estratègics.
L’objectiu és el de construir les polítiques i el model de poble amb els ciutadans. Els
processos participatius poden servir per determinar aspectes clau dels pressupostos, les
ordenances fiscals o la presa de decisions sobre aspectes controvertits, com també
l’avaluació posterior que se’n faci.


Promourem un pacte local per a la millora democràtica que aplegui el ple municipal,
actors socioeconòmics i ciutadania i que revisi els òrgans i instruments presents amb
vista a la seva adaptació a la nova realitat.



Crearem dinàmiques i instruments de representació efectiva i activa de la ciutadania,
mitjançant el reforçament i regulació del consell d’entitats, el consell escolar
municipal, les comissions de festes majors, la comissió de nomenclàtor i toponímia,
etc. i la creació del consells de l’esport.



Crearem el consell del poble com a òrgan representatiu —no electe— per definició
de la societat organitzada. Ha d’actuar com a consell assessor de la corporació municipal.
És el consell de consells, i està integrat pels consells sectorials, més els organismes
representatius del municipi i ciutadans a títol personal, consensuats pels electes locals.



Garantirem l’accés de la ciutadania i de les entitats a la informació relativa a
l’activitat municipal, mitjançant l’oficina d’atenció a la ciutadania en els tres nuclis.



Articularem i coordinarem la disponibilitat de voluntaris per col·laborar en accions
cíviques, socials i culturals i crearem un registre de voluntaris del municipi de Dosrius,
amb drets i deures de les persones compromeses que en formen part.

1.3. TRANSPARÈNCIA
Obrir les dades públiques, obrir els plens, accés a la informació, elaboració d’informes,
infografies i informar dels processos de presa de decisions. L’objectiu és proporcionar eines
perquè la gent pugui exercir el control i seguiment de les polítiques públiques. La
transparència és el valor del bon govern i s’ha de garantir mitjançant compromisos
vinculants i acompanyar-la de la mirada crítica de la ciutadania.


Establirem plans de transparència elaborats conjuntament amb la ciutadania, per fer
efectiu el dret a la transparència i al bon govern, mitjançant un portal web de
transparència amb tota la informació rellevant (accés permanent, obert i comprensible a
la informació pública rellevant).



Farem evolucionar l’actual model de subvencions a les entitats locals a un model en
què els contractes programa o els convenis de col·laboració siguin l’eix de la relació, i
esdevinguin més transparents.



Les retribucions econòmiques de l’alcalde i dels regidors s’adequaran a la dedicació
real dels càrrecs electes, i seran fixats segons criteris d’austeritat i eficiència
exemplificadors, amb total transparència.
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Farem visibles i transparents els processos d’adjudicació de concursos d’obres i
serveis i els criteris d’atorgament de subvencions a les entitats, fent públiques les
entitats subvencionades, l’import, el rendiment de comptes de la destinació i de les
actuacions de les entitats subvencionades.

1.4. EFICIÈNCIA
En una època de crisi com l’actual cal una gestió municipal amb noves idees i imaginació per
aprofitar al màxim els recursos humans i materials existents. Els projectes i la gestió
municipal han de ser planificats i executats amb criteris eficients i ésser avaluats sobre el
grau de compliment i dels resultats obtinguts, amb responsabilitat i transparència.


Gestionarem els projectes i serveis segons les possibilitats econòmiques del municipi,
partint d’una diagnosi de la situació econòmica, els mitjans humans i materials actuals,
però també tenint en compte els recursos que es poden obtenir d’administracions
supramunicipals i l’impacte del creixement econòmic previst del municipi.



Gestionarem amb criteris racionals els equipaments i serveis, potenciant la
polivalència dels espais, l’estalvi energètic i l’optimització de personal, per tal de fer-los
sostenibles.



Potenciarem la prestació de serveis amb municipis veïns, com a mesura per guanyar
eficiència i possibilitar estalvis en la prestació de serveis públics municipals.

1.5. COMUNICACIÓ
Els ciutadans tenen el dret d’estar informats puntualment i amb claredat de tot allò que els
afecta. L’Ajuntament ha de crear els canals necessaris, moderns i eficients, per comunicar
puntualment l’actualitat municipal i la presa de decisions.


Crearem un nou web municipal més complet, actualitzat, ordenat i intuïtiu, per facilitar
la consulta i gestió dels tràmits administratius telemàticament. Els ciutadans hem d’estar
informats puntualment de l’actualitat local i de la gestió de l’ajuntament, amb una
agenda dels actes públics que es porten a terme al municipi, etc.



Implementarem perfils de xarxes socials de l’Ajuntament de Dosrius i una llista de
difusió d’informació mitjançant missatgeria mòbil, com a canals més directes i
funcionals per als ciutadans.



Instal·larem noves cartelleres a carrers i places per a informacions no comercials en
paper (cartells d’activitats culturals, socials i esportives, bans i altres informacions
municipals), amb un reglament d’ús, i millorarem el funcionament del plafó de leds situat
davant de l’ajuntament.



Transformarem el Full Municipal en un mitjà de comunicació amè, amb informacions
d’interès i sostenible, que es complementarà amb les notícies d’actualitat de la web
municipal.



Promourem que hi hagi mitjans de comunicació al servei de la ciutadania i que
reflecteixin la pluralitat política i social del municipi. Cal garantir-ne la professionalitat i la
independència.
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2

MUNICIPI COHESIONAT

La necessitat de lluitar contra la pobresa i les desigualtats com a garantia
de l’exercici efectiu dels drets i les llibertats més bàsiques de les
persones. La cultura com a eina motor de ciutadania lliure i compromesa
amb la societat. La salut, l’acció social o l’esport com a garantia de
qualitat de vida i benestar de les persones. La qualitat i el prestigi de
l’escola pública com a eina per a la igualtat d’oportunitats efectiva i el bon
funcionament de l’ascensor social.
2.1. EDUCACIÓ
L’educació és l’eix vertebrador per al desenvolupament de qualsevol societat, per tant, és una
de les nostres màximes prioritats. Volem aconseguir un país amb una escola pública de
qualitat, laica, en català i coeducadora. Per això, hem de començar a treballar des de
l’Ajuntament, que és l’administració més propera a la ciutadania i garanteix la cohesió social
a través de la inclusió en tots els aspectes.
Els nous reptes socials i educatius necessiten una ciutadania implicada i activa en l’educació
dels nostres infants i joves i fent-la esdevenir un agent educador més. Des de l’ajuntament,
doncs, cal fomentar unes estructures dinàmiques i adaptables a les necessitats de cada
moment, tot fomentant la participació ciutadana en l’educació dels nostres infants i joves al
llarg de tota la seva vida incidint, sobretot, en la seva etapa educativa.
L’educació és la millor eina per trencar amb la perpetuació dels rols de gènere i classe i és
per això que els ajuntaments, com a ens polítics més propers, han de donar resposta a
aquelles necessitats locals concretes per tal de lluitar en contra de les desigualtats i procurar
una educació el màxim d’equitativa, no sexista i socialment justa.


Potenciarem el Consell Escolar Municipal com a òrgan de debat i coordinació dels
centres educatius, amb un reglament de funcionament cohesionador i eficient. Inclourem
el pla de l’èxit educatiu en les competències del Consell Escolar Municipal, i revisarem
periòdicament el seu funcionament per fer-lo cada vegada més efectiu i viu.



Farem les gestions necessàries davant del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya per accelerar la construcció de l’Institut de Dosrius i que
inclogui el Batxillerat, a més de l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO).



Redactarem un pla de manteniment preventiu dels equipaments educatius de
titularitat municipal i farem les accions possibles per arranjar les deficiències existents
en l’actualitat.
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Promourem els projectes d’intercanvi d’alumnes amb altres centres educatius catalans i
europeus, per fomentar l’enriquiment cultural i lingüístic dels nostres infants i joves.



Impulsarem un servei d'orientació acadèmic a l'alumnat i a les famílies, com a eina per
evitar el fracàs escolar, implicant el propi alumne en el seu procés formatiu. En especial,
per als alumnes de segon cicle d’ESO crearem un fòrum d'orientació professional, amb
visites de professionals de diferents sectors.



Fomentarem la participació dels infants i joves en les entitats culturals i esportives
del municipi, per potenciar l’associacionisme i incentivar la participació en la vida
ciutadana. La realització de projectes transversals serà enriquidor per als alumnes i les
pròpies entitats.



Millorarem la coordinació dels Serveis Socials municipals amb la comunitat
educativa per oferir a les famílies l’atenció i el suport adequat a les seves necessitats.



Millorarem l’accés i l’aparcament a l’Escola Bressol Municipal La Caseta del Bosc de
Can Martorell, perquè les famílies guanyin comoditat i seguretat.



Cercarem els recursos necessaris en les administracions públiques competents per
millorar el finançament de l’Escola Bressol Municipal La Caseta del Bosc de Can
Martorell i així mantenir la qualitat del servei de manera més sostenible per a les
famílies.



Estudiarem la viabilitat de crear escoles municipals de música, d’idiomes i d’adults,
amb la implicació de les associacions i empreses que actualment presten aquests serveis.
La col·laboració entre l’ajuntament i les entitats privades enriquirà i millorarà l’oferta
educativa extraescolar i per a adults.



Crearem itineraris i zones escolars segures, millorant la senyalització viària i amb una
adequada regulació del trànsit de vehicles sobretot en hores d’entrada i sortida als
centres.

2.2. CULTURA
Un municipi culte és un municipi més just i més lliure i, per tant, més ben preparat per fer
front als moments difícils com els que ens toca viure. Invertir en cultura, en polítiques
culturals, és una inversió en la societat per se, que si bé no té un efecte retorn immediat, sí
que té un resultat a mitjà i llarg termini de gran transcendència. Cal considerar el sistema
cultural del nostre municipi com un pilar bàsic de l’estat del benestar i de la nostra qualitat
de vida.


Projectarem una casa de cultura que integri biblioteca, aules d’estudi, sala
d’exposicions, sales d’actes i espais per a les entitats associatives del municipi.



Adequarem l’antic teatre parroquial i l’antic sindicat com a teatre-auditori per a la
programació regular de representacions i concerts, tot fomentant la creació escènica i
musical local.



Millorarem el funcionament de les comissions de Festa Major de manera que
esdevinguin més participatives. Les festes populars són del poble i la gent ha de tenir
més protagonisme a l’hora de dissenyar la programació, organitzar i col·laborar durant
els dies de festes. Volem que la gent torni a sentir les festes majors com a pròpies.
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Fomentarem la celebració i commemoració institucional de festes nacionals al municipi
com la Diada de Sant Jordi, Sant Joan, l’11 de Setembre, etc., comptant i reforçant les
iniciatives existents per part de les entitats.



Donarem suport a les iniciatives encaminades al foment de la cultura popular i
tradicional com els geganters, puntaires, sardanes, i d’altres que puguin sorgir a
iniciativa de les entitats del municipi.



Crearem una agenda cultural municipal, amb actes organitzats pel propi ajuntament,
altres administracions i les entitats del municipi, amb una difusió actualitzada i àmplia
(web, mailing, xarxes socials, revistes i mitjans de comunicació).



Enfortirem la xarxa associativa i en garantirem la interlocució, la comunicació i la
participació en els temes rellevants que afectin el municipi, amb especial sensibilitat per
les reivindicacions que es plantegin si són d’interès general i beneficien el conjunt de la
població.



Fomentarem l’agermanament de Dosrius amb altres poblacions dels Països Catalans i
de la Unió Europea, per afavorir l’intercanvi de les associacions culturals i socials del
municipi, dels centres educatius, dels clubs esportius i del sector empresarial.

2.3. PATRIMONI CULTURAL
El patrimoni cultural i l’entorn natural són una part fonamental de la identitat del municipi.
És un dels nostres millors tresors que cal preservar i potenciar com a recurs de dinamització
econòmica i cohesió social.


Protegirem el patrimoni cultural immoble del municipi (edificis, monuments i conjunts
històrics, jaciments arqueològics, etc.) mitjançant la declaració dels principals elements
com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) i iniciarem la redacció del catàleg del
patrimoni cultural immoble i natural.



Fomentarem la recerca i l’estudi de la història i del patrimoni cultural, com un dels
trets identitaris més destacats del nostre municipi i com una font de cohesió de les
persones, mitjançant publicacions divulgatives, beques o premis per a treballs de
recerca.



Projectarem l’adequació i museïtzació dels principals vestigis històrics del municipi, com
per exemple el Molí de Can Terrades, el Castell de Dosrius o el Pou de Glaç de
Canyamars, entre d’altres, perquè siguin visitables, accessibles i comprensibles per a
tota la població.



Redactarem i iniciarem un projecte de senyalizació del patrimoni cultural municipal
més destacat, vinculat amb rutes culturals i turístiques.



Estudiarem la viabilitat de rehabilitar la Torre de les Aigües de Dosrius de manera que
esdevingui un centre d’interpretació de la història del municipi. Aquest equipament
estarà vinculat amb la Ruta de l’Aigua, que enllaçarà diversos recursos patrimonials
(molins fariners, pous de glaç, mines, safarejos, etc.) a través de camins recuperats i
senyalitzats.



Impulsarem la recuperació de fonts d’aigua, mitjançant l’organització de camps de
treball on participin les entitats i voluntaris del municipi i també de joves que assisteixin
a casals i convivències d’estiu.
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2.3. ESPORTS
L’esport, al nostre país, és un fet social sobradament conegut per tothom, però també
necessita gaudir del reconeixement social que mereix. L’esport és un motor de canvi
individual, ja que la seva incorporació a l’estil de vida de les persones els permet gaudir de
més qualitat de vida. L’esport també és un motor de canvi social, perquè permet enfortir la
cohesió social del poble mitjançant la incorporació del projecte esportiu del municipi al
projecte esportiu dels centres docents, amb la promoció de la salut per l’esport o amb la
incorporació de les persones nouvingudes a la ciutadania plena, fent servir l’esport com a
eina de socialització i d’arrelament al país. L’esport és motor de canvi econòmic, amb
capacitat de generar ocupació i riquesa, que articula un complex sector productiu i de
serveis. L’esport és un motor del teixit cívic i associatiu del municipi, un teixit que no té
comparació en qualitat i extensió que és la base de l’assoliment dels resultats esportius d’alt
nivell de l’esport català. Per això és cabdal donar el suport que mereixen els clubs i les
entitats esportives.


Reactivarem la creació d’un centre BTT a Dosrius com a motor de la promoció de la
pràctica del ciclisme, tot donant servei i atenció als esportistes que utilitzen el terme
municipal de Dosrius com a espai d’entrenament i lleure.



Estudiarem la possibilitat de transformar la piscina de Can Batlle en una piscina coberta
adequada per a la natació durant totes les estacions de l’any, no només a l’estiu, i
fomentar així els cursos de natació per a totes les edats.



Fomentarem la col·laboració entre els clubs esportius i l’ajuntament mitjançant la creació
d’un consell de l’esport, que facilitarà la coordinació de les entitats pel que fa a l’ús dels
equipaments, a l’agenda d’esdeveniments i el suport entre les entitats.



Millorarem els equipaments esportius del municipi d’acord amb les necessitats dels
clubs, dels equips i dels esportistes, perquè puguin entrenar i competir en bones
condicions. En aquest cas, també projectarem la construcció de grades al Camp de
Futbol de Can Batlle i nous vestidors, per dotar als equips de Dosrius d’un equipament
com es mereixen.



Donarem suport als esportistes i equips que participin en campionats oficials i als
clubs que organitzin esdeveniments esportius de transcendència supramunicipal, de
manera que exportin la marca turística municipal arreu.



Promourem l’esport com un element destacat més de la formació, tot fomentant la vida
saludable i d’equip entre els infants i joves, amb coordinació dels clubs esportius i les
entitats.

2.4. ACCIÓ SOCIAL
L’eix de l’acció política dels ajuntaments d’Esquerra es basa en el benestar de la ciutadania i
se sustenta sobre uns principis d’universalitat en el dret d’accés als serveis socials i de
participació. Les polítiques socials han d’anar encaminades a garantir la igualtat
d’oportunitats, a la no discriminació i al benestar social, incidint especialment en els joves, la
gent gran i els sectors més necessitats.


Redactarem un pla de dinamització juvenil per donar servei a aquest sector de la
societat que actualment no té, en el municipi de Dosrius, el seu àmbit de
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desenvolupament social i cultural. Incentivarem la vida associativa en l’àmbit juvenil, i
l’existència d’un local autogestionable.


Incentivarem programes específics de formació per a joves en matèries específiques
d’inserció laboral, prevenció de conductes de risc, sexualitat, etc. mitjançant cursos i
tallers.



Adequarem i millorarem el manteniment dels parcs infantils, tot millorant l’entorn i
modernitzant els jocs, per guanyar seguretat. Així mateix crearem espais específics als
parcs per a infants i per a joves. Estudiarem la possibilitat de construir un skatepark a
Dosrius.



Potenciarem els casals d’avis del municipi, augmentant els serveis segons les
necessitats dels usuaris i ampliant els horaris d’obertura.



Dissenyarem un programa d’atenció a les persones dependents amb coordinació de
les administracions públiques supramunicipals i entitats del tercer sector.



Treballarem perquè el Consorci Sanitari del Maresme ampliï la cobertura de serveis
mèdics i millori el servei d’atenció telefònica dels Centres d’Atenció Primària.

2.5. ALTRES SERVEIS


Millorarem el manteniment i el control d’accessos del cementiri municipal per tal de
garantir la netedat i el respecte de l’espai i projectarem la construcció d’un columbari
per adequar el servei a la diversitat de la demanda social actual.



Redactarem un projecte de policia de proximitat, amb més efectius i cobertura horària,
amb l’objectiu de poder establir una central integrada d’emergències en un nou
equipament ben comunicat i equipat.



Farem les gestions necessàries per la millora de la prestació del servei de Correus,
ampliant els horaris d’obertura de les oficines i la distribució a domicili, com a dret dels
ciutadans.
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3

MUNICIPI EMPRENEDOR

La lluita contra l’atur com a política social més urgent que cal prioritzar.
L’actitud emprenedora de l’Ajuntament a l’hora de propiciar nous filons
d’activitat econòmica, promoure l’economia cooperativa i l’emprenedoria.
Invertir en la promoció turística i comercial com a nodes de vida civil i
d’interrelació social i suport a les activitats agroramaderes i a la indústria
del municipi. Promoure les TIC i l’administració electrònica com a factor
d’informació, participació, transparència i simplificació de l’Administració.
3.1. EMPRESA I OCUPACIÓ
El dret a l’ocupació ha de ser l’eix del model de desenvolupament econòmic i social a l’hora
de buscar una millor qualitat de vida de les persones, un dels principals objectius que ens
fixem des d’Esquerra. Els esforços de les administracions s’han de centrar a facilitar la
transformació de l’economia tradicional en una economia del coneixement i sostenible,
entenent que la sostenibilitat és una gran oportunitat de transformació i d’innovació per a la
majoria d’empreses. És en aquest sentit que cal promoure polítiques de dinamització de les
activitats econòmiques del municipi, fent que la rendibilitat de les empreses es tradueixi en
més ocupació i de qualitat.


Estudiarem la creació d’un viver d’empreses i un servei de suport a l’emprenedoria
amb l’objectiu de fomentar l’ocupació, tot dotant als professionals d’un espai i serveis
compartits, amb costos assequibles, on la cooperació sigui un dels motors de l’èxit.
Tenim la voluntat de crear aquest equipament a Canyamars amb l’objectiu de promoure
activitat i serveis i alhora reactivar la vida de poble.



Crearem un programa de promoció de les empreses del municipi que faciliti la
coneixença entre elles i s’estableixin sinergies per a projectes productius, de serveis i
comercials conjunts.



Potenciarem el servei d’ocupació, amb borsa de treball i cursos de formació, potenciant
la relació entre la gent que està cercant feina i les empreses del municipi. Vetllarem
especialment per les persones desocupades de llarga durada, amb risc d’exclusió social,
joves, dones i majors de 45 anys.

3.2. COMERÇ
El comerç de qualitat, divers, dinàmic i de proximitat són algunes de les claus per a potenciar
la vida de poble i la cohesió social. Des d’Esquerra creiem que cal potenciar l’associacionisme
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comercial i la col·laboració estreta entre aquestes associacions i l’Administració per la
promoció conjunta.


Redactarem un pla de dinamització comercial de Dosrius per fomentar el comerç i el
producte de proximitat, la qualitat i l’especialització i afavorir la reactivació econòmica i
l’ocupació.



Portarem a terme les accions necessàries per a la millora del mercat setmanal de
Dosrius, tenint en compte la possibilitat de canvi d’ubicació, els serveis als clients i als
paradistes, l’especialització i el calendari de les altres fires i esdeveniments específics al
llarg de l’any. Ho farem, mitjançant un projecte de mercat i d’acord amb els comerciants.



Farem campanyes de promoció del comerç de qualitat i de proximitat, destacant els
productes i serveis propis, amb col·laboració dels agents empresarials i associatiu del
sector.



Millorarem la Fira del Bosc de Canyamars, centrat en un nou model que promocioni la
riquesa natural, patrimonial i cultural del poble.

3.3. TURISME
El municipi de Dosrius disposa d’oferta gastronòmica, allotjaments i de lleure… empreses que
des de fa anys estan portant a terme activitats turístiques de forma exitosa. Des d’Esquerra
apostem per la potenciació del sector turístic, incorporant el patrimoni cultural i l’entorn
natural com a recursos destacats per a una promoció del municipi. Apostem per un model de
desenvolupament fonamentat en la innovació, la competitivitat i la sostenibilitat econòmica,
social, cultural i mediambiental, incidint en el turisme cultural, familiar, d’aventura i esportiu.


Elaborarem un projecte de turisme per al municipi basat en les seves potencialitats
naturals, culturals, patrimonials i de serveis existents. Posicionarem el municipi al mapa i
l'agenda del turisme familiar, cultural i esportiu del Maresme i comarques veïnes, dins
una política de promoció coherent i eficient.



Desenvoluparem una marca turística pròpia, sostenible i de qualitat que dinamitzi el
municipi. Usarem les noves tecnologies com a eines de promoció i facilitadores de
l'atracció de visitants, amb col·laboració de tots els agents implicats.



Projectarem la instal·lació d’una zona d’estacionament autocaravanes al municipi, per
atraure visitants en un segment de turisme que està plenament consolidat a nivell
europeu i en creixement al nostre país. L’estacionament d’autocaravanes diversificarà i
ampliarà l’oferta actual d’allotjaments i estarà lligat amb l’oferta gastronòmica i de lleure
actuals.



Crearem una xarxa de camins senyalitzats per a la pràctica esportiva (excursionisme,
ciclisme, etc.) i també per fomentar el turisme familiar i cultural, tot comunicant els
elements de patrimoni cultural més significatius.



Elaborarem el projecte de la Ruta de l’Aigua que serà una via verda paral·lela a la riera
de Dosrius i de Canyamars, tot recuperant l’antic camí ral i posant en valor l’entorn
natural i el patrimoni cultural. La Torre de les Aigües, un cop rehabilitada i equipada,
serà el centre d’interpretació de la ruta i el centre de recepció de visitants i d’informació,
amb la col·laboració del Parc del Montegre i del Corredor.
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4

MUNICIPI SOSTENIBLE

Des d’un urbanisme humanista que potencia l’àgora ciutadana i la
interrelació social fins a la sostenibilitat del patrimoni natural i cultural
com a base de la identitat col·lectiva. Potenciar la virtut cívica per a
l’adopció d’energies netes i el residu zero. Cal que dissenyem i
planifiquem el nostre municipi i els serveis que s’hi associen a partir d’un
enfocament urbanístic i tècnic d’escala humana, que respongui a un
enfocament integral, eficient energèticament, responsable amb els
recursos i sostenible en el temps.
4.1. MEDI AMBIENT
La relació del nostre municipi amb el medi i recursos naturals no pot ser tractada com un
àmbit aliè a qualsevol de les activitats de la gestió municipal en la planificació de les
activitats i serveis. El nostre entorn i els seus recursos, amb un element tant destacat com el
Parc Natural, són el nostre major potencial però cal vetllar-los amb projecció de futur,
evitant la presa de decisions a curt termini fruit de la pressió de l’activitat humana i
urbanística.


Elaborarem un Pla de neteja de les zones forestals, d’acord amb els propietaris i les
instàncies implicades, per a millorar la situació dels nostres boscos.



Projectarem la implementació de processos d’aprofitament i utilització de biomassa
forestal com a recurs energètic alternatiu en equipaments municipals. Estudiarem la
viabilitat de crear activitat econòmica en aquest àmbit.



Millorarem el servei de recollida de brossa (organització, ubicacions, horaris...) i
realitzarem una campanya constant de sensibilització, per a millorar els actuals nivells de
recollida selectiva de residus, implicant veïns i empreses.



Elaborarem un pla de mesures preventives per al manteniment de la qualitat dels
recursos hídrics locals.
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4.2. URBANISME
Des d’Esquerra apostem per assentar les bases ordenades del nostre futur com a territori, i
alhora per millorar aspectes deficients prioritaris que han estat desenvolupats, fins ara,
sense un model clar. La manca de planificació del creixement urbà a llarg termini han
accentuat la complexitat de la gestió i de l’organització urbanística.


Iniciarem els tràmits per a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) com a eina per regular i modernitzar la gestió actual i per planificar les
polítiques territorials futures. Volem un creixement social i econòmic compatible amb
una evolució urbanística sostenible, respectant el medi ambient, el patrimoni cultural i el
paisatge, que formen part de la identitat del municipi.



Farem les gestions necessàries perquè la Generalitat de Catalunya executi la construcció
de la ronda de Dosrius (entre can Tarau i el pla dels Gitanos). Aquesta via connectarà la
carretera d’Argentona amb la de Llinars del Vallès i enllaçarà amb la ronda Francesc
Macià, tot evitant que els vehicles hagin de creuar el nucli de Dosrius.



Redactarem un estudi sobre l’estat dels carrers i de la senyalització viària i elaborarem
un pla de millora, tenint especial atenció en la supressió de les barreres
arquitectòniques per facilitar la circulació de les persones amb mobilitat reduïda.

4.3. MOBILITAT
La mobilitat és un dels àmbits transversals que afecta i limita moltes de les activitats
quotidianes del nostre municipi. Cal treballar per aportar noves solucions que millorin, en
tots els segments de població, les opcions de desplaçament per a treballar, estudiar i fer vida
al poble.


Redactarem un pla mobilitat per fer compatible la circulació de vehicles amb els
vianants i guanyar comoditat i seguretat per a tothom. Apostem per la creació i millora
de zones d’aparcament públiques i la pacificació dels carrers cèntrics i places com a
espais per a les persones, amb el consens dels veïns i dels comerços.



Potenciarem el transport públic col·lectiu com a mitjà sostenible i treballarem per
l’ampliació del servei de d’autobusos, augmentant la freqüència.



Fomentarem l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport saludable i respectuós amb el
medi ambient. Crearem noves zones d’estacionament i carrils bici en els carrers amb més
volum circulatori de vehicles de motor, per millorar la seguretat dels ciclistes.



Impulsarem un projecte de recuperació, manteniment i senyalització de camins del
municipi per a la pràctica esportiva (excursionisme, ciclisme, etc.) i per fomentar la
mobilitat sostenible. Treballarem per la recuperació de l’antic camí Ral de Dosrius a
Canyamars, vinculant elements patrimonials i fonts relacionades amb la Ruta de l’Aigua.

4.4. HABITATGE
El nostre municipi no és aliè a les problemàtiques i les dificultats a l’hora d’accedir al dret a
l’habitatge. Volem potenciar polítiques que afavoreixin garantir aquest dret, d’acord amb les
altres administracions i sectors implicats.
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Donarem suport a les famílies afectades per desnonaments i a les persones amb
dificultats d’accés a l’habitatge. Farem les gestions necessàries perquè les entitats
bancàries posin a disposició del mercat de lloguer l’estoc d’habitatges buits disponibles.



Fomentarem l’habitatge de lloguer, donant prioritat a l’ús dels immobles buits
existents.

4.5. EQUIPAMENTS I OBRES
Ara és el moment d’optimitzar i organitzar proactivament tots aquells equipaments del
nostre municipi. Fer un pas endavant en la projecció de nous i millors equipaments, serà
possible si tenim un model intel·ligent d’ús de l’espai i les infraestructures públiques. No
podem renunciar a disposar d’equipaments de qualitat i vàlids per als usos que un municipi
modern necessita.


Elaborarem un nou pla d’equipaments i portarem a terme una gestió racional dels
espais municipals, tenint en compte l’optimització, la planificació i les necessitats reals
del municipi.



Aplicarem un Pla de manteniment preventiu i d’arranjament constant de l’espai
públic.



Treballarem per a dotar la Brigada municipal de recursos i criteris facilitadors a l’hora
d’optimitzar el treball.

4.6. SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
Molts aspectes del nostre desenvolupament com a territori, passen per no oblidar que ara
més que mai l’activitat humana, en les seves diverses vessants, es construeix en xarxa:
compartint coneixement i posant les noves tecnologies al servei de la millora de la
quotidianitat.


Inclourem l’ús intel·ligent de les TIC en tots els Plans de desenvolupament, planificació
i comunicació de la gestió de l’Ajuntament.



Facilitarem el desplegament d’infraestructures de telecomunicacions per garantir serveis
avançats i de qualitat, com la fibra òptica.



Promourem la instal·lació d’espais WIFI accessibles que millorin l’accés a serveis i
tràmits municipals



Implementarem una política de comunicació que inclogui la difusió progressiva de dades
d’interès social o econòmic (Opendata).

ELECCIONS MUNICIPALS | DOSRIUS 2015

17

