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Presentació

La PAC és una plataforma ciutadana formada per veïns i veïnes del municipi, persones amb 
visió de futur i una gran capacitat de gestió. 

Majoritàriament estem vinculats a entitats culturals, socials, esportives, educatives, etc. i 
creiem en la pluralitat, la participació i en que el municipi és una responsabilitat de tots. 

Som gent amb valors i cultura de treball, respecte, solidaritat, igualtat i llibertat. 

No tenim interessos que ens puguin coartar la nostra gestió, ja que tots vivim de la nostra fei-
na i no de la política. El nostre interès és el de gestionar el municipi, com correspon al temps 
en que vivim i les necessitats reals d’aquest, de manera participativa i transparent, sense in-
teressos de partit ni “amiguismes”. Som oberts i plurals tant en el gènere com en la ideologia.  

L’any 2011 ens vàrem presentar per primera vegada a les eleccions Municipals i vàrem acon-
seguir una important fita: els vots suficients (418) per tenir tres representants al plenari muni-
cipal, sent la segona força política més votada.

Durant aquests quatre anys hem fet una important feina per tal de conèixer el funcionament 
de l’Ajuntament i veure les mancances en l’actual gestió municipal. Creiem que el programa 
electoral que vàrem presentar el 2011 està totalment vigent, ara bé, la nostra experiència i 
aprenentatge acumulats durant aquests temps ens permet millorar-lo. 

Hem elaborat un programa amb quatre línies bàsiques i amb propostes basades sempre en 
la sostenibilitat econòmica i mediambiental i la responsabilitat social, fugint de projectes 
irrealitzables i de promeses buides, plantejant una gestió de futur amb una important tasca 
en la planificació i la reglamentació en aquelles qüestions que són bàsiques i que l’actual 
govern no té en compte.
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1.  Transparència i participació

Cal gestionar els afers municipals des de la transparència i la participació. Els veïns han de 
poder estar informats de tot el que es fa a l’Ajuntament ja que aquest és un òrgan gestor dels 
seus impostos, així com dels interessos dels ciutadans.

Dosrius és un municipi amb tres nuclis urbans diferenciats amb una idiosincràsia pròpia, a 
més de diverses urbanitzacions i molts habitatges disseminats. Aquest fet fa que s’hagin de 
desenvolupar polítiques per tal de cohesionar el municipi a la vegada que s’ha de tenir en 
compte les peculiaritats de cada un.

Tenim un gran teixit associatiu que ens dota d’una gran riquesa social i cultural. Però aques-
tes associacions els cal un major suport per a realitzar les seves activitats. Un suport que 
l’Ajuntament els ha d’oferir. 

Cal crear eines per tal que els veïns puguin participar en la gestió municipal de forma di-
recta. Els polítics no poden decidir al marge dels ciutadans, per això des de La PAC hem 
desenvolupat un nou model de gestió participativa en la que els veïns i veïnes seran els qui 
decideixin la direcció de les qüestions que ens defineixen com a poble i que a més poden 
marcar les futures generacions de Dosriuencs.

1.1.  Desenvolupament de polítiques per a la informació dels afers municipals

1.1.2.1. Aprovarem un Reglament de funcionament dels mitjans de comunica-
ció locals en el que s’estableixi de quina manera han de funcionar per tal de ser 
una eina de servei al ciutadà, plural i buida de propaganda política.
 
1.1.2.2. Millorarem la Web municipal incloent-hi informació oficial i d’uti-litat 
pels ciutadans, així com informació dels pressupostos i tancaments anuals, les 
accions urbanístiques municipals o els plans de manteniments de carrers i in-
fraestructures municipals.
 
1.1.2.3. Posarem noves cartelleres on publicar informació per tal que veïns i 
entitats puguin comunicar les seves activitats.

1.1.2.4. Obrirem Oficines d’atenció ciutadana als diferents nuclis urbans, acos-
tant l’Ajuntament a la ciutadania.

 
1.1.1.  Després de realitzar una auditoria econòmica i conèixer en quina situació estan 
moltes qüestions, farem un Pla de Mandat en el que publicarem quines accions realit-
zarem durant tota la legislatura. Aquestes accions estaran permanentment avaluades 
i publicades per tal que tots els veïns les puguin conèixer.

1.1.2.   Millora de la comunicació municipal
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1.1.3.  Plens Municipals

1.1.3.1. Crearem les eines necessàries per tal que tots els veïns puguin partici-
par activament als plens municipals.

1.1.3.2. Retransmetrem en directe els plens municipals via Internet.

1.2.  Suport a l’associacionisme 

Les entitats i associacions, tant les socials, les esportives o les culturals, són una important 
vàlua per un municipi ja que contribueixen de forma decisiva en la cohesió social i faciliten 
una important riquesa en activitats. L’Ajuntament ha de donar suport a les entitats més enllà 
de donar-lis una subvenció.

1.2.1.  Donarem suport i assessorament a les entitats per poder desenvolupar les se-
ves activitats, col·laborant de manera activa en la dinàmica d’aquestes per tal de faci-
litar les seves iniciatives, així com afavorir la creació de noves entitats.

1.2.2.  Crearem un Portal d’entitats per tal que les associacions del municipi tinguin al 
seu abast informació útil (com el material i locals disponibles, calendaris d’activitats, 
etc..) i puguin comunicar-se entre elles.

1.2.3.  Donarem contingut a la comissió d’entitats per tal que sigui un òrgan decisiu, 
treballant, a més, les qüestions pròpies de cada sector (esports, cultura, educació, 
etc.) per separat.

1.3.   Polítiques de participació ciutadana

1.3.1.  Farem un Reglament de participació ciutadana en el que es desenvoluparan les 
eines com els Consells de veïns i sectorials o les Consultes.

1.3.2.  Aprovarem una Carta dels drets de la ciutadania en la que es recullin tots els 
drets i deures dels ciutadans.

1.3.3.  Desenvoluparem un Pla de millora de la convivència, en el que s’inclourà un 
Servei de mediació comunitari per tal de potenciar la cohesió social i resolució de 
conflictes.

1.3.4.  Crearem la figura del Síndic de la vila com a sistema de defensa dels drets dels 
ciutadans davant les institucions.
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2. Serveis als veïns i veïnes

Els serveis als ciutadans han de ser una prioritat absoluta per els governs municipals. Els 
municipis de mitjà format com Dosrius tenen assignades unes competències obligatòries 
que cal complir estrictament ja que actualment moltes d’elles estan poc cuidades o fins i tot 
oblidades.

A banda, hi ha moltes qüestions que no són competència directa del nostre Ajuntament, però 
sens cap dubte d’importància rellevant pel dia a dia dels ciutadans.
 
Des de La PAC pensem que cal tenir molta cura de les competències obligatòries, però també 
cal treballar i cuidar les que no ho són, ja que per a un Ajuntament ha de ser una de les seves 
màximes prioritats tot allò que afecti als seus veïns.

Així doncs per a La PAC hi ha qüestions cabdals que caldrà millorar, apostant per uns serveis 
justos i evitant el “clientalisme”, proporcionant una millor qualitat de vida als ciutadans. 
 

2.1.  Benestar social

Reordenació de les polítiques de benestar per aconseguir la igualtat social (banc d’aliments, 
polítiques de suport a la gent gran, de suport a les famílies, col·lectius amb risc d’exclusió, 
etc.), treballant amb les entitats socials que puguin complementar els serveis de l’Ajuntament.

2.1.1.   Polítiques d’habitatge social 

2.1.1.1. Stop desnonaments. Donarem suport a les famílies que tenen risc de 
desnonament per tal d’evitar-lo.

2.1.1.2. Treballarem amb les entitats bancàries per aconseguir lloguers socials.

2.1.2.   Joventut

2.1.2.1. Farem un Pla de joventut dotat de pressupost per a realitzar accions i 
activitats especialment pensades per als joves i amb els joves.

2.1.2.2. Obrirem una Oficina d’Orientació per a la gent jove en la que es donin 
idees i solucions tant per orientar els joves en els estudis com per donar-los un 
suport en l’accés al món laboral.

2.1.3.   Gent gran

2.1.3.1. Farem un Pla per a la gent gran, treballat amb els implicats, en el qual es 
determinin quines són les accions i polítiques més adequades per donar suport 
a la gent gran que ho necessita, a més de donar valor a la vellesa dins de la 
societat.
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2.2.   Educació

L’educació és sens cap dubte la base sota la que es crea la societat del futur. Els municipis 
han de poder intervenir i donar suport a les altres institucions en la millora de l’educació ja 
que és la nostra responsabilitat i contribuir en el desenvolupament personal i la millora de les 
condicions per a l’educació dels nostres fills i filles. 

A més, les instal·lacions de l’escola de primària i de l’escola bressol són de titularitat Mu-
nicipal i per tant cal tenir-ne cura i dinamitzar-les amb activitats extraescolars,  de cap de 
setmana i d’estiu, donant així suport a les famílies. 

2.2.1.  Treballarem  conjuntament  amb els centres educatius municipals per crear el 
Pla educatiu municipal, en el que es desenvolupi un projecte propi del nostre municipi 
i que doni un valor afegit als estudis dels nostres fills i filles.

2.2.2.  Crearem  una oferta de cursos per adults útils a preus públics i assequibles.

2.2.3.  Obrirem una Sala de lectura i deures per a infants i joves amb activitats com els 
conte contes o els grups de lectura.

2.3.   Cultura i festes

2.3.1.  Les festes majors són una forma de cohesionar la ciutadania a banda d’oferir 
uns dies d’entreteniment i diversió, cal però revisar l’organització d’aquestes per tal 
d’encaixar l’oferta d’activitats amb la demanda real dels veïns. Crearem una comissió 
mixta amb membres de la comissió d’entitats i de la comissió de festes per avaluar-les 
i millorar-les.

2.3.2.  Creiem que la cultura és un bé social que cal treballar i cuidar al llarg de l’any i 
per tant ha d’anar més enllà de les festes majors . Per això farem un Pla cultural mu-
nicipal en el que tant des de l’Ajuntament com des de les entitats es pugui oferir una 
àmplia oferta cultural. 

2.3.3.  Encara que actualment no es poden fer grans inversions en infraestructures, 
buscarem i arranjarem espais per fer-hi cultura: exposicions, teatre, música... 

2.3.4.  Desenvoluparem eines i espais per tal de conservar i difondre la cultura i la 
història del municipi (fires, rutes...), sempre treballant amb les entitats locals.

2.4.   Esport

Entenem l’esport des de les seves vessants educadores, socialitzants i en tant que pràcti-
ca indispensable per al desenvolupament harmònic del cos i de la ment a totes les edats. 
L’Ajuntament ha de crear els mecanismes adients per fer fàcil i accessible a tota la població 
la pràctica esportiva, treballant conjuntament amb les entitats del sector en un objectiu comú
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2.4.1.  Crearem del Consell municipal d’esports format per representants d’entitats 
esportives, clubs i gestors d’equipaments per tal de coordinar les activitats esportives 
al municipi i augmentar-ne l’oferta.

2.5. Altres serveis pels ciutadans

2.5.1.  Sanitat: Treballarem per a la millora del serveis mèdics, establint diàleg amb les 
organitzacions i institucions supramunicipals responsables de la gestió sanitària.

2.5.2.  Correus: Treballarem per a la millora del repartiment de correus en els nuclis 
urbans.

2.5.3.  Comunicació: Treballarem per tal que s’instal·li la fibra òptica al municipi.

2.5.4.  Transport públic i mobilitat: 

2.5.4.1. Treballarem en la millora de la freqüència dels autobusos interurbans 
que permeti, fer diversos recorreguts, donant un millor servei als nuclis urbans 
i facilitant la mobilitat.

2.5.4.2. Farem un Pla de mobilitat urbana en el que avaluarem quina és la millor 
manera (pensant en els vehicles, els vianants i els comerços) de circular pels 
diversos cascs urbans, fomentant el transport públic i el cotxe compartit, així 
com l’ús de la bicicleta i treballant especialment els espais d’aparcament.

2.5.4.3. Recuperació dels camins tradicionals, especialment el camí Dosrius-
Canyamars reivindicat pels veïns, i consolidar una xarxa senyalitzada de sen-
ders tant per a caminants com per a bicicletes de muntanya.

3. Economia i Hisenda

L’economia d’un municipi és el seu motor i cal tenir-la bé per tal de poder donar el millor ser-
vei al ciutadà. Actualment el nostre municipi compleix amb la normativa i la legalitat, però els 
seus comptes no reflecteixen l’economia real doncs es tanquen els exercicis en superàvit 
però seguim tenint grans mancances en els serveis, per manca de recursos. 

Cal fer una revisió profunda de com es gasten els diners dels ciutadans ja que els polítics són 
únicament els gestors dels recursos de tots. No només cal fer les coses respectant la legali-
tat, si no que cal fer-les amb visió de futur i mirar més enllà dels 4 anys que dura una legisla-
tura. El que fem avui pot tenir conseqüències durant dècades i per tant ha de ser sostenible.
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Des de la PAC creiem que gestionar l’economia municipal no només és aprovar pressupos-
tos i tancaments anuals i pagar factures, cal planificar el futur pel nostre municipi, per això 
proposem: 

3.1.  Realitzarem una Auditoria econòmica per tal de saber, amb certesa, la situació 
actual de les finances municipals.

3.2.  Farem un Pla de promoció econòmica que permeti una millora de l’economia 
municipal, facilitant la creació de nous llocs de treball amb polítiques actives per a 
l’ocupació i dinamitzant el comerç municipal, donant un nou impuls al mercat munici-
pal,  promocionant el turisme sostenible, les activitats esportives i de cap de setmana 
(lleure i restauració).

3.3.  Suport a la producció local: Promourem i estimularem la producció agrària i ra-
madera local, potenciant la seva distribució i consum de proximitat. Propiciant noves 
produccions o recuperació de conreus locals. Potenciant l’associació de productors 
i consumidors i la planificació coordinada i participativa d’activitats, projectes i in-
fraestructures d’estímul de la recuperació agrària, ramadera i forestal lligant-les a la 
restauració i l’agroturisme. 

3.4.  Realitzarem els pressupostos municipals de forma participativa, donant peu a que 
els ciutadans i entitats puguin decidir on s’inverteixen els recursos públics.

3.5.  Revisió de les ordenances fiscals com a eina de transformació davant la crisi. 
Portant a terme un conjunt de mesures destinades a ajudar als col·lectius més desafa-
vorits, incloent mesures com el pagament de les sancions a través de treball comuni-
tari. Inclourem mesures per tal de fomentar la creació de noves empreses segons els 
objectius del pla de promoció econòmica.

3.6.  Adequarem els sous dels càrrecs polítics a la seva dedicació, reduint despeses 
innecessàries amb l’objectiu de redistribuir els recursos cap a les prioritats  definides 
en el Pla de mandat.

4. Serveis municipals, urbanisme i obres

Una de les tasques principals d’un Ajuntament és fer el manteniment de les vies urbanes 
i dels diversos equipaments municipals. Per això, cal planificar bé les tasques i portar un 
control estricte de què es fa i com es fa. No és possible que a l’hora de fer millores urbanes 
es trobin “sorpreses” desagradables que facin incrementar substancialment el cost de les 
obres. 

El control urbanístic és una competència que l’Ajuntament no només ha d’exercir, si no que 
cal que hi dediqui esforços i recursos. És important que planifiquem quin model de municipi 
volem i preservem el nostre entorn natural.
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D’altra banda hi ha algunes competències bàsiques dels municipis com són la recollida de 
brossa o la seguretat ciutadana que actualment estan totalment abandonades i per tant cal 
repensar com s’han d’exercir i dotar-les econòmicament i humanament.

4.1.  Farem un Pla d’usos i manteniment de vies urbanes i equipaments (pavellons, 
parcs infantils, zones esportives, etc.)  en el que es planifiquin les tasques a realitzar i 
es pugui ser el màxim d’eficient, així mateix hem de clarificar els usos que es donen als 
equipaments per tal que tothom sàpiga que s’hi pot fer, així com poder-los rendibilitzat 
al màxim.

4.2.  Avaluarem i reorganitzarem la recollida de brossa per millorar l’índex de reci-
clatge evitant les actuals penalitzacions que tenim i que fan que els veïns haguem de 
pagar més.

4.3.  Seguretat ciutadana: millorarem el servei de policia local dotant-nos de més per-
sonal i evitant la continua rotació que hi ha actualment.

4.4.  Posarem les bases per tal de recuperar la gestió directa del subministrament 
d’aigua.

4.5.   Urbanisme i medi ambient

4.5.1.  Iniciarem els tràmits per fer un Pla d’ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) per tal de fixar el model de municipi que volem, dissenyant el seu des-
envolupament i creixement futur.

4.5.2.  Crearem una comissió de seguiment del procés de recepció de Can Can-
yamars formada per veïns, tècnics i polítics, replantejant el projecte perquè no 
suposi un problema pels veïns, i es realitzaran les actuacions necessàries per 
tal que finalment es recepcioni la urbanització. Això mateix ho farem amb les 
altres urbanitzacions del municipi en situacions similars.

4.5.3.  Crearem una Comissió urbanística mixta en la que hi hagi polítics, tècnics 
i ciutadans per tal de tractar qüestions d’interès municipal en l’àmbit urbanístic.

4.5.4.  Farem un Pla de Polígons industrials: dignificar i millorar la seguretat, 
neteja, arbrat i enjardinament com la creació de pantalles vegetals que mitiguin 
els efectes paisatgístics. Fomentar la reorganització de les actuals naus a fi 
d’ajustar-se, mitjançant la unió o la divisió dels locals, a la demanda de futures 
empreses.
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Judith Coll i Garcia

Isidro Galiano i Galiano

42 anys. Empresària de la Gestió Cultural.

Nascuda a Barcelona el juny de 1972. Està casada, té dos 
fills i viu a Dosrius des de l’any 2004. És Diplomada en RRPP 
i publicitat per la Universitat de Barcelona i treballa com a 
Gestora cultural especialitzada en comunicació. Actualment 
té una empresa discogràfica i editorial musical. 

Des del principi de viure a Dosrius ha participat en diverses 
entitats socials i culturals com l’Ampa de l’escola del Pi o 
l’AVV de Can Massuet o el centre Excursionista de Dosrius, i 
d’entitats de caire cultural com Òmnium cultural. 

Entre les seves aficions hi trobem la música, la lectura i les 
bones caminades pel corredor.  Va ser un dels membres fun-
dadors de La PAC i actualment és regidora a l’Ajuntament de 
Dosrius des de 2011. 

55 anys. Metal·lista.

Nascut a Huelma (Jaén) el febrer de 1960. Va residir des dels 
cinc anys a Santa Coloma de Gramenet i actualment viu a 
Dosrius des de fa nou anys. És casat i té dos fills. 

Participa activament a diverses entitats del municipi com 
l’AVV de Can Massuet, el Centre Excursionista de Dosrius, la 
Penya blaugrana de Dosrius o la Colla del Pilón i ha treballat 
activament a les comissions de festes de Can Massuet i de 
Dosrius.

Cal destacar la seva afiliació i militància al sindicat C.G.T, 
des del 1974 al 1998, on va ser secretari general de la federa-
ció comarcal de sindicats del barcelonès nord i membre del 
comitè federal de Catalunya, a més de secretari general de 
la federació de sindicats d’indústries del metall d’Espanya. 
Ha estat membre creador d’Ateneus culturals i altres enti-
tats culturals.

És un gran aficionat a la bicicleta de muntanya, al senderis-
me, l’alpinisme i, de manera molt destacada, a l’espeleologia.
Actualment és regidor a l’Ajuntament de Dosrius des de 2011 
pel grup municipal de La PAC

PROGRAMA ELECTORAL La PAC ELECCIONS MUNICIPALS 2015 / 9

LA CANDIDATURA



Jordi Reñé i Vernet 

Pilar Trasmonte i de San Miguel

60 anys. Comercial.

Nascut a Reus (Baix Camp) el juliol de 1954. Ha viscut a Pine-
da de Mar i a Vilassar de Mar. Fa nou anys que viu a Dosrius. 
Viu en parella i té sis fills i quatre néts.

És enginyer tècnic en Gèneres de Punt i actualment treba-
llant com a Delegat comercial en una empresa de productes 
químics.

Participa activament en diferents entitats culturals i ha estat 
membre de la comissió de festes de Dosrius.

A més és director i locutor de programes de ràdio en l’àmbit 
de la cultura popular i tradicional en diferents emissores.
Entre les seves aficions hi ha la música. Durant 10 anys ha 
estat membre d’un grup de música tradicional.

És regidor a l’Ajuntament de Dosrius des de 2011 pel grup 
municipal de La PAC

45 anys. Farmacèutica

Nascuda a Badalona l’any 1969. Està casada i té 3 fills. Viu 
a Dosrius des de l’any 1995. És llicenciada en farmàcia per 
l’UB i experta en homeopatia. 

Ha participat activament en diferents entitats municipals 
com l’Ampa de l’Escola del Pi, la Colla del Pilón i ha col.labo-
rat amb altres com l’AVV de Can Massuet el Far. 

Les seves aficions principals són les excursions, la lectura, 
el cinema i últimament el ioga.

PROGRAMA ELECTORAL La PAC ELECCIONS MUNICIPALS 2015 / 10



Encarna de la Rosa i Caballero

53 anys. Especialista en Jardineria.

Nascuda a Rute, província de Córdoba, el 31 de juliol de 1961.
Ha viscut a Sta. Coloma de Gramenet i actualment viu a Dos-
rius des de fa més de deu anys.

Col·labora en diverses entitats del municipi com l’AVV de 
Can Massuet o la PAH. Les seves inquietuds principals giren 
al voltant del medi natural i considera molt important l’àrea 
esportiva com un bé d’ús social, així com els temes relacio-
nats amb l’habitatge i la precarietat energètica.

Carles Parera i Blasco
49 anys. Assessor energètic.

Nascut a Barcelona el 06 de novembre de 1965, està casat i 
té dues filles. És empresari del ram elèctric i assessor ener-
gètic especialitzat en energies renovables.

Viu a Canyamars des de l’any 2000, i és el president de l’as-
sociació de veïns de Can Canyamars. 

Col·labora amb les AMPA tant de l’institut com de l’escola de 
Dosrius. Entre les seves aficions hi ha l’hoquei sobre patins, 
la muntanya i la lectura. Ha estat col·laborant amb La Pac 
des dels seus inicis.

Rosa Galí i Escarpenter
60 anys. Comptable.
 
Nascuda a Mataró. Viu en parella i té sis fills i quatre néts.  
Dels 6 als 10 anys passava els estius a la masia de Can Ca-
nyamars. Viu a Dosrius des de fa nou anys. És membre de 
diferents entitats culturals i gran aficionada als bolets. 

Ha treballat com a cap d’administració i comptabilitat i ac-
tualment fa assessoraments freelance a associacions i pi-
mes. 

Va ser regidora de Promoció Econòmica i Hisenda a l’Ajun-
tament de Vilassar de Mar (1999-2004).
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Jose Luis Berrueta i Cruz 58 anys. Pre-jubilat de la Banca.

Des de ben jove ha estat relacionat amb activitats populars 
de caire cultural i sempre des de la vessant exclusiva del 
voluntariat.  

Viu a Can Massuet del Far des del 2003 i des del 2007 és 
membre actiu de diferents associacions municipals rela-
cionades amb l’oci, la cultura i la gastronomia, com el Grup 
de Teatre el Telón del qual és soci fundador i actualment és 
el Tresorer i el coordinador de l’àrea de teatre, o el Centre 
Cívic-Cultural i gastronòmic de Dosrius. 

És membre actiu a La PAC pràcticament des de la seva fun-
dació i actualment és el secretari de la Comissió Executiva.

Núria Busom i Álvarez

47 anys. Directora de recursos humans.

El seu àmbit professional és el món del lleure. Actualment 
és directora de recursos humans  i coordinadora d’activitats 
d’una empresa situada a Llinars del Vallès. 

Entre les seves aficions hi ha la lectura i caminar per la mun-
tanya.
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Jordi Cros i Ferrándiz

51 anys. Consultor en Internet i TIC.

Viu al municipi des de l’any 1999. Ha estat 6 anys treballant 
per a l’Ajuntament de Dosrius en l’àrea de Noves Tecnolo-
gies.

President i membre actiu durant anys de l’AVV de Can Mas-
suet i membre fundador del Banc del Temps de Dosrius.

La seva principal afició i passió és la música. Creador de 
webs específiques musicals i de DosriusRadio.cat.



Cesc Torner i Redondo

43 anys. Mestre.
 
Ha estat vinculat a les escoles de Dosrius durant molts anys. 
Una de les seves passions és la música i des de la seva 
creació, ja fa quasi 9 anys, és el director de la Coral Clúster 
de Dosrius.

Actualment també és membre d’una associació de nova 
creació anomenada Estudi Musical de Dosrius que pretén 
promoure el coneixement i fomentar iniciatives musicals al 
nostre municipi.

Rosa Calderón i Moreno 45 anys. Empresària.

Nascuda a Badalona el març de 1969, casada amb tres fills. 
Viu a Dosrius des de l’any 2007, encara que els caps de set-
mana i les vacances d’estiu les passava a Can Massuet des 
dels 12 anys d’edat.

Actualment té una petita empresa de material d’oficina.

Participa en diverses entitats socials, com l’Ampa de l’escola 
Castell Dosrius (abans escola del Pi) i el Centre excursionis-
ta de Dosrius. 

Entre les seves aficions hi trobem caminar per la muntanya, 
nedar i reunir-se amb amics i amigues.

Josep Simón i Torrent

53 anys. Advocat.

Nascut a Sta. Coloma de Gramenet el febrer de 1962. Està 
casat, té una filla i viu a Dosrius des de l’any 2003. 

És llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona i té un 
postgrau de Gestió Administrativa per la Universitat d’Alcalà 
de Henares (Madrid). Advocat de professió, treballa per 
compte propi. 

És soci de l’entitat Òmnium Cultural i entre les seves aficions, 
hi ha la lectura, la música, la cuina i l’esport.
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Esther Daniel i Formigón

46 anys. Tècnica d’intermediació Laboral.

Ha treballat durant dotze anys a l’Ajuntament de Dosrius.

És sòcia de l’associació científica no lucrativa Amics de la 
Ciència.

Ricardo González i Álvarez

49 anys. Comercial. 

Casat i amb dos fills. Viu a Dosrius des de 1999.
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www.lapac.cat
info@lapac.cat www.facebook.com/Lapac2r


