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Octubre 2011 

Des de l’apreciació objectiva de la PAC, podríem comprendre i assumir que donada la situació eco-
nòmica de crisi en què estem immersos es retardés la remodelació de la piscina municipal de Can 
Massuet, en el període corresponent a aquesta actual legislatura, prioritzant, amb extrema cura, to-
tes les inversions que es duguin a terme, realitzant, prèviament, un estudi seriós i contrastat de qui-
nes són les necessitats més urgents que tenim al municipi.  
 
En el cas de la inversió de 210.000 euros es podria destinar, atenent a una reivindicació antiga i molt 
requerida pels veïns de Can Massuet i entitats, a la recuperació del projecte existent d'adequació del 
parc de Can Massuet. 
 
Aquest suposaria donar resposta al buit originat sobre aquesta necessitat, que té l'origen en la man-
ca absoluta de manteniment i abandonament d'aquest espai que afecta molt directament el desenvo-
lupament pedagògic de la infància, ja que és un espai d'interrelació dels més petits i les seves famíli-
es en el que es transmeten valors pedagògics i normes socials de convivència. 

RECORDEU: 
ACTE INFORMATIU DE LA PAC 

 
Diumenge 30 d’octubre a les 12h  

al menjador de l’Escola del PI  (Entrada pel passatge de Can Boba) 

Segons l’acord adoptat per la Junta de Govern Munici-
pal de Dosrius, s'ha aprovat la construcció de tres pis-
tes de pàdel, a Can Massuet. El projecte ha estat pres-
supostat en la quantitat de 210.000 € i aquestes serien 
ubicades al lloc que ocupa l'actual piscina, en desús. 
 
Des de la PAC, (Plataforma Alternativa Ciutadana de 
Dosrius), valorem molt negativament aquest acord, ja 
que considerem una inversió que no s'adequa dins un 
projecte esportiu estructurat que respongui a una inqui-
etud manifesta de la ciutadania. Tampoc obeeix a la 
necessitat de satisfer un interès creixent o una iniciativa 
encaminada a fomentar aquesta pràctica esportiva per 
part d'algun club, entitat o escola. 
 
Per tant ens trobem davant d'una decisió acordada, una 
vegada més, a esquenes de l'opinió dels ciutadans de 
Dosrius, ja que tant sols es va consultar a les entitats 
de Can Massuet. 
 
Des de la PAC s'entén que la construcció de tres pistes 
de pàdel, al lloc on va funcionar durant molts anys una 
piscina municipal que comptava amb una gran accepta-
ció molt especialment en la franja d'usuaris joves i in-
fantils, constitueix un gest d'exclusió a aquestes franges 
d'edat ja molt perjudicades per l'absència d'una política 
municipal orientada a cobrir les més elementals neces-
sitats que afecten a la formació i equilibri personal i 
col·lectiu, com podria ser una oferta esportiva i cívica 
adequada.  

EL TEMA DEL MES 

El síndic ha fet públic el seu convenci-
ment de que la pràctica de publicar les 
actes i els acords que prenen les entitats 
del sector públic, amb les mesures prèvi-
es que corresponguin per salvaguardar 
el dret a la protecció de dades personals, 
és una eina molt rellevant en temes de 
transparència i publicitat de l’actuació de 
l’Administració, que afavoreix el dret 
d’accés a la informació i de participació 
dels ciutadans en la vida local. 
En aquest sentit, Altafulla ha anat més 
enllà i ha començat a programar audièn-
cies municipals públiques a la sala de 
plens de l’Ajuntament on es poden fer 
preguntes, resoldre dubtes i proposar 
canvis en el futur . Aquestes audiències 
públiques es convocaran cada dos me-
sos. 
També Barcelona té des de l’any 2002 
unes normes reguladores de la participa-
ció ciutadana. El Consell de Ciutat és el 
màxim òrgan consultiu i de participació 
de l'Ajuntament, en què els represen-
tants de la ciutadania i del consistori de-
baten els afers més rellevants de la ciu-
tat. 
 
La participació ciutadana va endavant! 

LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
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Des del darrer acte informatiu de La PAC del passat 17 de juliol, s'ha fet un pla municipal el passat 15 de se-
tembre. 
Us destaquem les mocions presentades per La PAC i el resultat de les votacions: 
 

• Moció conjunta dels grups municipals del PSC, La PAC, CIU i PP referent a les instal·lacions espor-
tives del camp de futbol de Can Batlle- Aprovada per unanimitat 

• Moció conjunta dels grups municipals dels PSC, La PAC, CIU i PP referent als pollancres de la Bas-
sa de N’Homs de Canyamars- Aprovada per unanimitat 

• Moció conjunta dels grups municipals de la PAC i CIU, referent a la reincorporació de personal de 
l’Ajuntament de Dosrius- Desestimada per 5 vots a favor (la PAC i CIU) i 7 vots en contra (PSC i PP) 

• Moció conjunta dels grups municipals de la PAC i CIU, de suport al model educatiu català- Aprovada 
per 11 vots a favor (La PAC, CIU, PSC i 1 PP) i 1 abstenció (Sr. Corbalan del PP) 

• Moció del grup municipal de La PAC referent a la reducció de les retribucions de l’Equip de Govern 
Desestimada per 5 vots a favor (la PAC i CIU) i 7 vots en contra (PSC i PP) 

• Moció del grup municipal de la PAC referent a la creació d’una Comissió d’estudi del ROM – Moció 
retirada a iniciativa de La PAC pel compromís del PSC a aprovar-la en el moment que es re incorpo-
ri la secretària de l'Ajuntament, ara de baixa per maternitat. 

 

INFORMACIÓ DELS PLENS MUNICIPALS 

INFORMACIONS DESTACADES 
 
Nous espai d'atenció ciutadana de La PAC 
 
La PAC ha creat uns espais d'atenció Ciutadana per 
tal d'atendre tots aquells ciutadans i ciutadanes del 
municipi de Dosrius en les qüestions que els preocu-
pin. 
 
Canyamars: Sobre el consultori mèdic cada dime-
cres de 10 a 12h.  
Can Massuet:.local de sobre el bar de les Piscines, 
cada dimarts de 19 a 21h 
Dosrius: Ajuntament Vell de Dosrius, cada dijous de 
19 a 20h (excepte dies de Ple municipal) 

ENS QUEIXEM DE... 

 
Cada vegada més, en aquest Ajuntament, es 
deixa de banda al ciutadà, no hi ha participació. 
Les entitats, que en tenim moltes, cada vegada 
més són “la voz de su amo” o deixen de rebre la 
tant desitjada subvenció. Però això no és només 
culpa de l’equip de govern, ja que de la depen-
dència que ells fomenten en són còmplices algu-
nes entitats que entren a jugar un joc còmode i 
traïdor. Les entitats han de intentar cobrir les se-
ves despeses  amb recursos propis, a més de  
gaudir d’una subvenció. 
A més, cal respectar la llei de subvencions , ja 
que a hores d'ara encara hi ha entitats que pre-
senten la justificació de despeses de forma irre-
gular, amb total consentiment de l'ajuntament. 

PROPER PLE MUNICIPAL: DIJOUS 27 D'OCTUBRE 19H 

PREGUNTA DEL MES 
 
Creus que és important la Participació ciutadana en 
la gestió municipal? 
 
-Sí, cal que els veïns del municipi s'impliquin més en 
la gestió municipal 
-No, ja paguem els polítics perquè prenguin les deci-
sions. 
-No conec aquest tema. 
 
Contesta’ns a http://www.facebook.com/Lapac2r  

QUÈ FAREM... 

 
Nosaltres des de la Plataforma Alternativa Ciutada-
na de Dosrius, proposem crear un protocol o regla-
ment per optar a una subvenció, on estigui molt clar 
qui pot accedir a una subvenció i amb quines condi-
cions i encara més clar, a què obliga l’acceptació de 
la mateixa. Doncs els diners que es posen a la re-
partidora, no són de l’equip de govern, són diners 
de tots nosaltres. 
Que s’han de repartir diners hi estarem tots d’acord, 
però  amb quin criteri?  No podem obrir la finestra i 
llençar-hi 100.000 euros. 
A més, creiem que s'han de fer públiques les sub-
vencions ja que són els nostres diners i tenim tots el 
dret de saber en què es gasten i com reverteixen en 
el municipi. 
D’això se’n diu transparència. 


