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Seguirem fent poble, treballant per a les persones i la cohesió del municipi, que 
és extens, plural i divers. Persistirem en la lluita per a la igualtat d’oportunitats 
entre dones i homes, tot posant un focus especial en ajudar als col·lectius de 
persones i famílies més vulnerables. 

Un municipi avança perquè es mou. Seguirem reforçant la cultura, l’esport i el 
lleure de la mà de les entitats, que són un motor de la nostra societat, i 
recolzant les iniciatives emprenedores que projecten els valors i atractius del 
nostre municipi i creen llocs de treball. 

Volem els millors serveis. Continuarem potenciant els equipaments públics de 
qualitat, el desplegament de la banda ampla, així com la millora de les 
infraestructures viàries i un espai urbà pensat en les persones. Per un municipi 
ordenat, consolidarem una línia de progrés i sostenible, respectuosa amb un 
entorn natural i un patrimoni cultural que ens omplen d’orgull. 

Refermem el compromís del municipi de Dosrius amb la construcció de la 
República Catalana, el país independent que volem, fonamentada en la llibertat, 
la igualtat i la fraternitat de totes les persones. 

Ara, més que mai, cal consolidar el model de gestió participativa i transparent,  
basat en la innovació i l’eficiència que hem dut a terme amb empenta i 
convicció, sempre al servei de les persones. 

 

ESCOLTAR, COMPARTIR, DECIDIR  

Continuarem donant veu a tothom per tal de recollir totes les propostes i 
opinions i, així, prendre les millors decisions per al nostre municipi. 

UN PROJECTE AL SERVEI DE LES PERSONES  

La transparència seguirà marcant la nostra manera de fer, amb honestedat i 
rigor, posant per davant el benestar i la igualtat d’oportunitats de tots els veïns 
i veïnes. 

UNA GESTIÓ EFICAÇ 

Seguirem treballant per trobar, en tot moment, la millor manera de gestionar 
els serveis municipals amb la màxima eficàcia, refermant el nostre compromís 
amb el medi ambient. 
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SOM GENT COM TU #SócComTu 
 

COMPROMÍS RENOVAT 

Tenim l’experiència, la il·lusió i la força per continuar treballant per als nostres 
convilatans, volem seguir construint el futur amb tu. 

 

EQUIP PLURAL 

Som persones amb empenta, veïns i veïnes de Dosrius, Canyamars i Can 
Massuet del Far amb esperit de servei cap al poble i la seva gent. 

 

DEL POBLE, PER AL POBLE 

Estem implicats en el teixit social i cultural del municipi. Ens entusiasma 
compartir i gaudir de l’indret on hem nascut o hem triat per viure-hi. 
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Llista electoral 2019 
 

 
1. MARC BOSCH DE DORIA 
2. NEUS TARENSI I GONZÁLEZ 
3. EDUARD VILA I PELEGRÍ 
4. ANNA ABRIL I EXPÓSITO 
5. EDUARD GARCIA I IÑIGUEZ 
6. MONTSERRAT JUBANY I PINÓS 
7. POL CABALLERO I ESTEBANELL (JOVENT REPUBLICÀ) 
8. GEMMA VIVES I ROS (INDEPENDENT) 
9. SAM KADADO ALABASSIRI 
10. MARTA COT I FADÓ 
11. OSCAR GARCIA I MEDINA (INDEPENDENT) 
12. ANDREA SERRANO I GALVÍN  (JOVENT REPUBLICÀ) 
13. ANGEL GALLART I PORRAS 
 
SUPLENTS 
 
14. NEUS CUSSÓ I SELLÉS 
15. JOAN CARLES SERRANO I LUQUE 
16. LAIA RIVELLES I PERETA (INDEPENDENT) 
17. JORDI R. SALES I CODERCH 
18. MARTA BAGAN I RODRÍGUEZ 
19. FERRAN SOLER I JUBANY (INDEPENDENT) 
20. ESTER RUBUI CARRASCOS (INDEPENDENT) 
21. ÒSCAR MORROS I TRAVESA (INDEPENDENT) 
22. HELENA ULLASTRES I PALOU 
23. RAMON RIGAU I SERDAÑONS 
  



 

 

 ELECCIONS MUNICIPALS | DOSRIUS 2019           5 

 
Les nostres 10 principals propostes 
 

1. Execució del projecte de la Biblioteca Esteve Albert i Corp #cultura 

2. Impuls del projecte de carrers i serveis de Can Canyamars #urbanisme 

3. Adequació de la Torre de les Aigües com a espai museïstic i centre de 
visitants #turisme 

4. Restauració del Pou de Glaç de Canyamars #patrimoni 

5. Ampliació del Parc de Can Torres amb espais de lleure per a joves i 
adults #espaipúblic 

6. Augment d’agents de policia local i ampliació de servei 
#seguretatciutadana 

7. Implementació del Consell de la Vila #participacióciutadana 

8. Aplicació de tarifes socials de l’Escola Bressol La Caseta del Bosc de 
Can Martorell #educació  

9. Obres de millora de les instal·lacions del Poliesportiu de Dosrius 
#esports 

10. Dinamització d’un nou projecte de gestió  del Centre Esportiu de Can 
Massuet #esports 

 

 

I no oblidem qüestions que afecten altres administracions i que interessen als 
als nostres veïns i veïnes. Per això… 

 

Mantindrem l’ull posat en 
 

1. Construcció de l’edifici de l’Institut Els Roures #educació 

2. Desplegament de la fibra òptica a tot el municipi #novestecnologies 

3. Millora de la carretera d’accés a Can Massuet del Far #mobilitat 
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TRANSPARÈNCIA 
I GESTIÓ 
GOVERNAR BÉ 
 
El nostre compromís passa per continuar fent que els serveis 
municipals funcionin bé, propers a la ciutadania i amb la 
màxima transparència. Som garantia de bona gestió per a un 
poble participatiu, cívic i segur. Consolidarem Dosrius com a 
municipi republicà. 

# REPÚBLICA 

 Seguim compromesos amb la construcció de la República Catalana, donarem suport a la 
sobirania individual i col·lectiva dels ciutadans de Catalunya. 

 Exercirem i fomentarem la unitat d’acció amb totes les forces polítiques i representants 
electes compromesos amb el dret a l’autodeterminació i el procés cap a la 
independència. 

 Continuarem recolzant les principals institucions del país (Presidència, Govern i 
Parlament) en les decisions encaminades cap a la constitució de la República Catalana. 

# PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 Implementarem el Consell de la Vila 

 Seguirem desenvolupant el reglament de participació ciutadana. 

 Garantirem i facilitarem l’accés de la ciutadania, de les entitats i empreses locals a la 
informació i tramitació mitjançant formació en matèria d’administració electrònica. 

# TRANSPARÈNCIA 

 Seguirem potenciant els portals de transparència i bon govern i el de contractació 
pública com a espais útils per a la ciutadania. 
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 Seguirem desenvolupant i potenciant la web municipal, les xarxes socials i el butlletí El 
Full com a espais informatius de referència de l’acció de govern i com a plataforma 
divulgativa de les entitats i notícies d’interès municipal.  

 Donarem suport a les iniciatives encaminades a la creació de mitjans de comunicació 
locals al servei de la ciutadania i que reflecteixin la pluralitat política i social del municipi, 
tot garantir-ne la professionalitat i la independència. 

# SEGURETAT 

 Avançarem en la consolidació i augment de la plantilla d’agents de policia local i 
ampliació de servei 

 Seguirem desplegant el sistema de videovigilància de les entrades al municipi i nuclis 
urbans, amb un conveni amb el Departament d’Interior i el cos de Mossos d’Esquadra. 

 Projectarem unes noves dependències de la Policia Local. 

 Posarem al dia l’ordenança de civisme i de convivència veïnal. 

 Mantindrem coordinació 
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PERSONES 
COHESIÓ SOCIAL 
 

Dosrius ha de continuar sent per a tots i totes. A través de 
l’educació i de la igualtat d’oportunitats hem de seguir 
treballant perquè els dosriuencs i dosriuenques puguin viure 
feliços en un poble cohesionat i solidari. 

# EDUCACIÓ 

 Vetllarem pel compliment de l’acord de construcció de l’edifici de l’Institut Els 
Roures 

 Aplicarem tarifes socials de l’Escola Bressol La Caseta del Bosc de Can Martorell 

 Seguirem ajudant a les escoles del poble fent millores de manteniment. 

 Seguirem posant en valor el Consell Escolar Municipal com a òrgan de debat i 
coordinació dels centres educatius i de tota la comunitat educativa. 

 Donarem suport als programes d’intercanvi d’alumnes amb altres centres educatius 
catalans i europeus, per fomentar l’enriquiment cultural i lingüístic dels nostres infants i 
joves. 

 Seguirem coordinant els Serveis Socials municipals amb la comunitat educativa per 
oferir a les famílies l’atenció i el suport adequat a les seves necessitats. 

 Seguirem potenciant l’Escola de Música de Dosrius conjuntament amb la resta de 
municipis que integren el projecte. 

 Seguirem donant suport a les iniciatives educatives extraescolars i formació continuada 
per a adults. 

 Potenciarem els ajuts econòmics a les famílies per al transport escolar, llibres i materials 
educatius dels alumnes. 

 Seguirem acollint i ensenyant a estudiants en pràctiques a l’Ajuntament. 

 Impulsarem que als centres educatius del municipi s’imparteixi formació de primers 
auxilis de forma reglada i consells de prevenció. 

 Ajudarem als centres escolars a potenciar l’orientació acadèmica i professional per tal 
que es converteixin en centres orientadors. 
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# CULTURA 

 Executarem el projecte de la Biblioteca Esteve Albert i Corp. 

 Projectarem la rehabilitació de l’antic teatre parroquial i el sindicat, tot fomentant la 
creació escènica i musical local. 

 Seguirem fomentant la celebració i commemoració institucional de festes nacionals i 
tradicionals al municipi. 

 Seguirem donant suport a les entitats i iniciatives encaminades al foment de la cultura 
popular i tradicional catalanes al municipi. 

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

 Seguirem vinculats i potenciant el festival Poesia i +, juntament amb la Fundació Palau i 
Fabra i els municipis participants. 

 Seguirem promovent la lectura i l’escriptura entre la ciutadania mitjançant el concurs 
literari Esteve Albert i Corp. 

# PATRIMONI CULTURAL 

 Restaurarem el Pou de Glaç de Canyamars 

 Adequarem la Torre de les Aigües com a espai museïstic i centre de visitants 

 Redactarem el pla especial i catàleg del patrimoni cultural i seguirem declarant béns 
culturals d’interès local. 

 Seguirem fomentant la recerca, l’estudi i la divulgació de la història i del patrimoni 
cultural com un dels trets identitaris més destacats del nostre municipi. 

 Projectarem l’adequació i museïtzació del Molí de Can Terrades com a jaciment 
arqueològic i bé cultural d’interès local. 

 Persistirem en l’adequació del Castell de Dosrius com a espai d’interès i visitable. 

# ESPORTS 

 Obres de millora de les instal·lacions del Poliesportiu de Dosrius 

 Dinamització d’un nou projecte de gestió  del Centre Esportiu de Can Massuet 

 Redactarem un projecte de piscina coberta al Centre Esportiu de Dosrius. 

 Crearem el Consell de l’Esport per coordinar les entitats esportives del municipi i 
impulsar projectes esportius d’interès municipal. 

 Impulsarem un pla de mateniment preventiu dels equipaments municipals esportius 

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

 Continuarem dotant de recursos el departament d’Acció Social per seguir fent front a les 
urgències socials de la nostra població. 

 Seguirem recolzant el Rebost Solidari d’Aliments i les entitats que participen del projecte 
i continuarem col·laborant amb iniciatives com el Gran Recapte d’Aliments. 

 Seguirem potenciant la targeta moneder. 

 Augmentarem els recursos de la campanya «No és no» per combatre la violència 
masclista a les principals festes locals. 

 Intensificarem la coordinació amb el Consorci Sanitari del Maresme per millorar els 
centres mèdics. 

 Buscarem mecanismes d’impuls i finançament que permetin promoure habitatges de 
protecció oficial explorant diferents modalitats i aprofitarem les eines jurídiques per 
mobilitzar habitatges buits. 

 Seguirem donant suport a les persones dependents amb coordinació de les 
administracions públiques supramunicipals i entitats del tercer sector. 

 Seguirem apostant pel projecte Mentoria per fomentar la integració dels joves 
nouvinguts i afavorirem la interacció entre col·lectius de nouvinguts amb entitats socials 
i culturals de Dosrius. 

# GENT GRAN 

 Estudiarem la creació d’un nou centre de dia d’una residència de la tercera edat per fer 
front a la creixent manca de places i oferta assistencial. 

 Seguirem dinamitzant i potenciant els casals de la gent gran del municipi amb noves 
activitats i una oferta compartida entre els tres nuclis urbans. 

 Seguirem apostant per servei de Teleassistència per a majors de 80 anys. 

# INFANTESA I JOVENTUT 

 Seguirem treballant per uns espais casals de joves més participatius i dinàmics. 

 Crearem el Consell dels Infants per donar veu a la població amb edat escolar en la presa 
de decisions. 

 Seguirem impulsant la formació per a joves en matèries específiques d’inserció laboral, 
prevenció de conductes de risc, sexualitat, etc. mitjançant cursos i tallers. 

 Inclourem en els plans de joventut mesures adreçades a adolescents i joves LGTBI amb 
l’objectiu de lluitar contra situacions d’assetjament per raó d’orientació sexual o identitat 
de gènere.  
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TREBALLAR  
MUNICIPI 
EMPRENEDOR 
 
Seguirem la lluita contra l’atur, el foment de l’emprenedoria i  
propiciar nous filons d’activitat econòmica, així com 
l’economia cooperativa, per a un municipi amb igualtat 
d’oportunitats. 

# EMPRESA I OCUPACIÓ 

 Seguirem potenciant el Servei Local d’Empresa i Ocupació, ampliant l’oferta de la borsa 
de treball i cursos de formació, ajudant als emprenedors i intensificant la implicació de 
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.  

 Seguirem implementant les mesures de l’estudi de comerç redactat per la Diputació de 
Barcelona per consolidar i potenciar les empreses del municipi. 

 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. 

 Seguirem potenciant la Fira del Bosc – Canyamars Medieval i l’Ecofira Dosrius com als 
dos principals esdeveniments de promoció econòmica del municipi.  

 Seguirem potenciant i ampliant el conveni Quatre Ribes amb els ajuntaments 
d’Argentona, Òrrius i Cabrera de Mar per compartir recursos entre les administracions i 
crear sinergies entre empreses i emprendors dels nostres municipis. 

# TURISME 

 Promourem la implementació de la certificació de sostenibilitat turística de 
reconeixement internacional BIOSPHERE en les empreses turístiques del municipi. 

 Seguirem recolzant els restaurants, allotjaments i empreses per a un municipi referent 
de turisme sostenible, familiar, de proximitat i de qualitat. 

 Potenciarem la marca Canyamars Actiu com a referent de destinació. 
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 Estudiarem la instal·lació d’una zona d’estacionament autocaravanes, vinculat amb 
l’oferta turística del municipi. 

 Acabarem la recuperació de l’antic camí de Dosrius a Canyamars i desenvoluparem, 
juntament amb els municipis veïns, l’estudi bàsic del camí esportiu de la riera 
d’Argentona que esdevindrà la Ruta de l’Aigua. 

 Seguirem potenciant la xarxa de de camins senyalitzats per a la pràctica esportiva 
(excursionisme, ciclisme, etc.) i també per fomentar el turisme familiar i cultural. 

 Seguirem coordinant accions de promoció turística del municipi amb el Consorci de 
Turisme Costa del Maresme i el Parc del Montegre i el Corredor. 

 Seguirem senyalitzant els principals elements de patrimoni cultural, vinculat amb rutes 
culturals i turístiques i la recuperació de fonts i espais d’interès natural. 
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TERRITORI 
SOSTENIBILITAT 
I ESPAI PÚBLIC 
 
Seguirem dignificant i embellint l’espai públic des del punt de 
vista de les relacions socials i l’accessibilitat, pacificant-lo, i on 
els vianants siguin els actors principals. Volem que la cultura 
i la convivència de les persones siguin els protagonistes d’un 
municipi verd i sostenible. 

# URBANISME 

 Continuarem impulsant el projecte de carrers i serveis de Can Canyamars 

 Promourem un acord amb grups municipals i associacions de veïns de Can Canyamars 
per un Pla de Fases en el procés d’execució del projecte d’urbanització. 

 Treballarem per la recepció parcial de carrers i serveis acabats de Can Canyamars, 
pol·lígons A, B i C 

 Treballarem per acabar d’urbanitzar els carrers del Forn i el camí de Dosrius de 
Canyamars. 

 Seguirem arranjant carrers, segons un pla tècnic de millora i manteniment i mantindrem 
les campanyes d’asfaltats anuals. 

 Projectarem la reurbanització de la pujada i plaça de l’Església i el carrer rials de Dosrius. 

# SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

 Facilitarem el desplegament de la fibra òptica a tot el municipi (nuclis urbans, 
polígons industrials i habitatges disseminats) 

 Promourem la instal·lació de WIFI accessibles i gratuïts en espais públics.  
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# MOBILITAT 

 Obres de millora de la carretera d’accés a Can Massuet del Far 

 Treballarem per l’execució de la rotonda entre la carretera B510 i la ronda Francesc 
Macià i completarem la vorera de la ronda per millorar l’accessibilitat. 

 Obres d’arranjament i millora de la carretera BV5101 de Dosrius a Canyamars 

 Seguirem implementant les mesures previstes del pla de mobilitat urbana. 

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

 Seguirem treballant per la millora i manteniment dels camins municipals.  

 Adequarem l’espai ocupat actualment pels mòduls del l’Institut Els Roures de Dosrius 
com a zona d’aparcament de l’escola i el poliesportiu quan disposem del nou edifici. 

# SOSTENIBILITAT 

 Seguirem potenciant la gestió forestal com a eina de prevenció d’incendis i especialment 
per protegir les urbanitzacions  habitatges propers al bosc. 

 Seguirem implementant sistemes de calefacció de biomassa en nous equipaments 
municipals i impulsarem la instal·lació d’energies renovables com plaques fotovoltaiques 
en equipaments municipals. 

 Seguirem millorant el servei de recollida de residus per augmentar la selectiva i 
estudiarem l’ampliació del porta a porta i la recollida de restes vegetals. 

 Promourem la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. 

 Promourem el cens i xipat dels animals de companyia i una campanya cívica de tinença 
responsable amb col·laboració del Centre d’Atenció d’Animals de Companyia de Dosrius. 

 Estudiarem l’aplicació de bonificacions fiscals per a habitatges que implementin energies 
renovables. 

# ESPAI PÚBLIC 

 Ampliarem i millorarem el Parc de Can Torres amb espais de lleure per a joves 
(skateparc) i adults 

 Projectarem la millora del parc infantil i juvenil de Canyamars. 

 Vincularem el disseny urbà i la violència masclista per eradicar la percepció d’inseguretat 
en els espais públics. 

 Impulsarem un pla de mateniment preventiu i continuat dels parcs infantils del municipi. 

 Treballarem per la millora de la neteja viària i de parcs i places. 

 Millorarem el parc d’esbarjo per a gossos de Dosrius 
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Oh, aquesta pau de les muntanyes, 
aquesta ufana dels fondals, 
el verd metàl·lic de les canyes 
per les voreres rierals, 
aquestes deus de les entranyes 
pròvides, tèbies, maternals, 
d’aquest terrer, que fa companyes 
les grans arbredes dels bancals! 
 
Esteve Albert i Corp, "Petita vall". 
Dosrius, 1946 

 

 

#FemPoble  #FemPaís  #AraMoltMés  #ImpulsRepublicà 


